
 
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 

2019.gada 23. oktobrī                                                                                             Nr. 13. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.) Kārlis 

Stars (no 1. jautājuma). 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, Juriste Ilze Stupāne, Jaunatnes un 

tūrisma lietu speciāliste Angelīna Tukiša, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, 

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Atašienes pagasta pārvaldes 

vadītāja Ilona Zalāne, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Variešu  pagasta 

pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis, Finašu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina 

Turkopole, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Personāla vadības speciāliste Rasma 

Mazulāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Vija Stiebriņa, Daina Kalve, Kornēlija Brūniņa -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

- Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “ Par braukšanas izdevumu 

segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

precizēšanu. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

mailto:novads@krustpils.lv


Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

Darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2019/2 „Noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības budžetu 2019. gadam” 

2. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 

3.  Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

4. Par adreses pieraksta precizēšanu 2019.gada 18.septembra domes sēdes 

protokola Nr.11  lēmuma Nr.31  “Par zemes ierīcības projekta “Stepi” 

apstiprināšanu”,  otrajā punktā. 

5. Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 1. redakcijas 

apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vladi”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību 

sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un 

audžuģimenēm Krustpils novadā” precizēšanu 

8. Par konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” rezultātu 

apstiprināšanu 

9. Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. -2026.gadam 

pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

11. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un 

“Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu ar 

saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/13 

12. Par grozījumiem lēmumā par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

13. Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels” 

14. Par automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER (reģistrācijas numurs GZ 8914) 

izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu 

15.  Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 

2019. gadā 

16. Par līdzekļu piešķiršanu Krustpils pamatskolai      

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014 Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060501 Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060591 Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060154 Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060500 Atašienes pagastā 

nomas tiesību izsoles organizēšanu 

22. Par zemes ierīcības projektu “Brūveri” un „Spēļu Ozoliņi” apstiprināšanu 

23. Par zemes ierīcības projekta „Daugmales” apstiprināšanu 



24. Par nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas ielā 115B, Jēkabpils 

26. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Mednieki”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads atsavināšanu 

27.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

30. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu Atašienes pagastā 

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai 

Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā 

34. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

35. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

36. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “Par 

braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs izglītojamiem” precizēšanu 

 

Sēžu  telpā  ienāk  deputāts  Kārlis Stars 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

         Izpilddirektors R. Spēks informē, ka turpinās pašvaldības administrācijas un 

struktūrvienību darbinieku izvērtēšana.  

Noslēdzies konkurss uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā”, kurā finansējums 

piešķirts sulu apstrādes projektam Krustpils pagastā.  

Notikusi tikšanās ar Lielbritānijas vēstnieku pilsētas bibliotēkas organizētājā pasākumā, kurā 

bija iespēja vērot vēsturisko dokumentālās filmas pirmizrādi par Latvijas - Lielbritānijas 

sadarbību vēsturiskajās novembra kaujās. Notika tikšanās ar Izglītības ministriju, kuras laikā 

viesojās Antūžu pamatskolā. Izpilddirektors viesojās Ukrainā, Ļvovā, kur apmeklēja   izstādi 

par apkuri un alternatīvo enerģiju. Norisinājies pašvaldības administrācijas, iestāžu vadītāju 

un deputātu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes novadu. Tikšanās ar Atašienes 

jauniešiem par telpu ierīkošanu klubiņa izveidei.  R. Spēks apmeklēja LPS organizēto 

rododendru stādīšanas pasākumu. 

 

Projekts Darbība  
Meliorācijas sistēmas atjaunošana 

"Mežāre" Mežāres pagastā 

Objekts nodots ekspluatācijā, jāgatavo noslēguma 

atskaite.  

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve 

industriālās teritorijas 

sasniedzamībai un attīstībai 

industriālajā teritorijā pie Krustpils 

stacijas (Kazubrenči – Stacija) 

Veikts iepirkums “Celš pie oglēm” būvdarbiem, 

līgums tiks slēgts ar SIA “Krustpils”, līgumcena  

51544,12 EUR ar PVN. 

Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Novembra sākumā pieņem lēmumu par kredīta 

piešķiršanu. Līgums ar LC būve jāslēdz šogad, kā arī 

nepieciešama būvdarbu uzsākšana šogad. 

 

Ir notikusi apspriešanās ar būvnieku, līgums tiks 



slēgts 2020.gada 1.ceturksnī, veikta darbu 

sagatavošana, būvdarbus uzsāks pavasarī, tiklīdz 

atļaus laika apstākļi. 

Veiktas konsultācijas ar apdrošinātājiem par 

būvniecības risku apdrošināšanu no pasūtītāja puses, 

iespējamu telpu noplūšanas risku samazināšanai 

jumta seguma nomaiņas procesā – orientējoši ap 500 

EUR. 

Būvuzņēmējs: SIA “LC būve” 515 302,86 EUR bez 

PVN. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera" 

Ir saņemta informācija, ka projekts Baltkrievijas 

valdībā saskaņots 

Baļotes ezera apsaimniekošanas 

pasākumu veikšana 

Projekts pabeigts, sagatavošanā noslēguma 

maksājuma pieprasījums. 

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019.gadā 

2.kārta 

Līgums noslēgts par videonovērošanas kameras 

piegādi. 

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Procesā telpu nomas līguma saskaņošana ar ģimenes 

ārsti  

 

LEADER projekti 

1. Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

2. Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Kūku laukumam uzsākta projektēšana. Marinzejas 

muižas takai sagatavots un Nacionālajā kultūras 

mantojuma pārvaldē iesniegts projektēšanas 

nosacījumu pieprasījums  

 

Plānotie projekti ar ES finansējumu 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Visiem ceļiem noslēgušies iepirkumi: Joksti – 

Agrārbanka –82494,36 EUR bez PVN, Skudraine – 

Ganu krogs –41241,64 bez PVN, Pēternieki-Gravāni-

Zīlāni – 129159,94, Mežāre –Atašienes pagasta 

robeža – 72546,22; Landzāni – Ezermuiža – 

112052,77 EUR bez PVN  

VRAA atbalstīts valsts budžeta 

līdzfinansēts projekts “Ģimenes 

spēks ir kopā būt!” 

Notikušas trīs plānotās aktivitātes ģimenēm ar 

bērniem: 29.09. – pārgājiens, 05.10. – ekskursija, 

12.10. – veselīgu ēdienu gatavošanas meistarklases. 

Novembrī notiks radošo aktivitāšu meistarklases. 

 Valsts budžeta līdzfinansēts projekts 

“Atver durvis sadarbībai!” 

Faktiski aktivitātes pabeigtas, sagatavošanā gala 

atskaite. 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 

Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Izsludināts iepirkums. Atvēršana – 06.11.2019. 

Ielu apgaismojuma uzlabošana 

novada ciemos 

Kūku ciemā (SIA “Ošukalns celtniecība”) objekts 

nodots ekspluatācijā; 

Vīpes ciemā (“ECC Latvija”) būvdarbi notiek.  

 

Vīpes pamatskolas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu pārbūve 

Būvdarbi pabeigti, procesā dokumentācijas 

sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. 



Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto 

stāvvietas izbūve Atašienes centrā 

pie kultūras nama izmantojot videi 

draudzīgus risinājumus 

Būvdarbi pabeigti, procesā dokumentācijas 

sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. 

Sabiedriskā centra izveide Variešu 

ciemā - ēkas energoefektivitāti un 

vidi uzlabojoši būvdarbi pašvaldības 

īpašumā "Kokles" 

Norit būvdarbi. 

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai rekonstrukcija 

Iepirkums pabeigts, zemākā cena – SIA “CBB”, 

58561,73 EUR ar PVN.  

Energoefektīvas apkures sistēmas 

izbūves projektēšana  (Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskola) 

Projektēšana pabeigta, šonedēļ izsludina iepirkumu. 

Sūnu pamatskolas mācību korpusa 

energoefektivitātes un telpu 

mikroklimata uzlabošana 

Darbi pabeigti. 

Asfaltētā laukuma pie ēkas Kalmītes 

Krustpils pagasta Spunģēnos 

atjaunošana 

Darbi pabeigti. 

Norādes zīmju uz Krustpils novada 

publiski pieejamiem objektiem 

izvietošana 

Procesā novietošanas saskaņošana ar LVC 

 

1. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2019/3 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. 

gadam” 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo K.Pabērzs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 

valsts budžetu 2019. gadam”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2019/14 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 

2019/3 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” 

 

 

2. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo K.Pabērzs 

 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2019.gada 18.septembrī 

pieņēma lēmumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 7. oktobrim. Līdz 

noteiktajam laikam pašvaldībā saņemts viens pieteikums, izvirzot vēlēšanu komisijas locekļa 

amatam kandidāti Aiju Ozoliņu. Kandidāte atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 



komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 6.panta prasībām. 

Pieteikumā norādītas ziņas atbilstoši Likuma 8.panta pirmās daļas prasībām.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.pantu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ievēlēt Aiju Ozoliņu par komisijas locekli Krustpils novada vēlēšanu komisijā.  

2.Uzdot administratīvai nodaļai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu 

komisijai par komisijas locekļa ievēlēšanu Krustpils novada vēlēšanu komisijā.  

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

 

 

3. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo K.Pabērzs 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019.gada 18.septembrī pieņēma lēmumu par 

Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 

pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 7. oktobrim. Pieteikšanas termiņā tika saņemts viens 

kandidāta pieteikums vēlēšanu komisijas locekļa amatam. Šajā laikā savu darbību vēlēšanu 

komisijā ir izbeiguši divi vēlēšanu komisijas locekļi.  

Ņemot vērā, ka atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likumam netiek nodrošināts vēlēšanu komisijas locekļu minimālais skaits, 

nepieciešams pagarināt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu 

kandidātu pieteikšanas termiņu.  

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 9.pantu un 11.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

 

1. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas 

locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 7. novembrim. 

2. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un pagasta 

pārvaldes ēkām un publicēt pašvaldības tīmekļvietnē.  

3. Paziņojumā norādīt, ka piesakot kandidātu pieteikumā jānorāda uz kādu amatu 

piesaka kandidātu – uz velēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu vai uz vēlēšanu komisijas 

locekļa amatu. 

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

 

  



4. Par adreses pieraksta precizēšanu 2019.gada 18.septembra domes sēdes protokola 

Nr.11  lēmuma Nr.31  “Par zemes ierīcības projekta “Stepi” apstiprināšanu”,  otrajā 

punktā. 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

„Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamā īpašuma “Stepi” Vīpes pagastā apbūvētā 

zemes vienības daļa atrodas Vīpes ciema teritorijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” IV nodaļas “Adreses pieraksta 

specifikācija” 36.punkta 4. apakšpunktu, kas nosaka kāda informācija jānorāda adreses 

pierakstā adresācijas objektam, kurš atrodas ciemā, nepieciešams precizēt adreses pierakstu 

2019.gada18.septembra domes sēdes protokola Nr.11 lēmumā Nr.31, norādot ciema 

nosaukumu. Atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (5696 004 0514) – 0,8 ha atstāt nosaukumu  un adresi: 

“Stepi”, Vīpe,  Vīpes pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. 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 ierīcības projekta izstrādātājam. 

 

5. Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 1.redakcijas 

apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Informē K. Pabērzs un I. Rubene 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 67.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu 

Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9., 10.punktu, atklāti 

balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, 

Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakciju 

(pielikumā) un nodot publiskajai apspriešanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Paziņojumu par Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 

1.redakcijas publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi publicēt pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.krustpils.lv, informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

4. Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakciju ievietot 

Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietne www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” 

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv
http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


5. Informēt Zemgales plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību. 

6. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi – Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene. 

 

6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  „Vladi”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

 Ar 2019.gada 21.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.10., 

12.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināti izsoles noteikumu un noteikta nosacītā cena 13500  EUR apmērā.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās trīs  dalībnieki, pēc 24 (divdesmit četru) soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 18300 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja solītājs ar 

kārtas Nr.  2 (divi) –SIA DIŽMEŽA LĀDE, reģ.nr.45403030008.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas ar nosaukumu  “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 001 0033,  6.78 ha platībā, rezultātus. Nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs - ar kārtas Nr.  2 (divi) –SIA DIŽMEŽA LĀDE, reģ.nr.45403030008, pēc 24 

(divdesmit četru) soļu nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 18300 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 001 0033,  6.78 ha platībā pirkšanu par nosolīto cenu 18300 EUR 

apmērā ar SIA DIŽMEŽA LĀDE, reģ.nr.45403030008, turpmāk- nosolītājs. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar 

nosolītāju. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

7.Par saistošo noteikumu Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils 

novadā” precizēšanu 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Informē K. Pabērzs 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019.gada 18.septembrī (sēdes protokols Nr. 11, 

3.punkts) apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību 

sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Krustpils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 8.oktobrī pašvaldība saņēma Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr. 1-18/9439 ar lūgumu 

precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām – precizēt 

saistošo noteikumu 6. punktu un 7.1.apakšpunktā vārdu “pastāvīgas” aizstāt ar vārdu 

“patstāvīgas”. 



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

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties 

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

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 18.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā” šādus precizējumus: 

1.1. izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Materiālais atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam tiek piešķirts ne ilgāk kā 

līdz 24 gadu vecumam”; 

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā vārdu “pastāvīgas” ar vārdu 

“patstāvīgas”. 

2. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks”, ievietot Krustpils novada pašvaldības 

tīmekļvietnē un triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

 

8. Par konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

rezultātu apstiprināšanu 

 

 Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Informē K.Pabērzs 

 

Krustpils novada pašvaldība, lai sekmētu uzņēmējdarbības (saimnieciskās darbības) 

attīstību un fizisko personu projektu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai novada 

administratīvajā teritorijā, atkārtoti izsludināja konkursu uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens 

biznesā” (turpmāk – konkurss). 

Pašvaldībā tika saņemti divu pretendentu konkursa pieteikumi. Abi pieteikumi atbilda 

konkursa nolikuma prasībām, un konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) abus 

pretendentus otrajā kārtā uzaicināja klātienē sniegt savu biznesa ideju prezentācijas. 

Prezentācijas gaita, vērtēšana un pieņemtie lēmumi atspoguļoti komisijas 2019. gada 

24. septembra sēdes protokolā Nr. 7 (turpmāk – sēdes protokols Nr. 7).     

Viena biznesa ideja, kuru pieteica M. Z. no Atašienes pagasta, bija par nojumes iegādi, 

kas nepieciešama ērtai tūristu uzņemšanai un informatīvu materiālu izvietošanai, filmu 

demonstrēšanai un bērnu radošo darbu nodarbēm, lai tas nebūtu jādara zem klajas debess 

(turpmāk – pirmā biznesa ideja). Otra biznesa ideja, kuru pieteica R. K. no Krustpils pagasta, 

bija par sulu spiešanas apjoma palielināšanu, roku darba atvieglošanu un sulu spiešanas 

pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – otrā biznesa ideja). 

Pēc abu biznesa ideju prezentācijām komisijas locekļi atbilstoši konkursa vērtēšanas 

kritērijiem veica vērtēšanu piešķirot katrai biznesa idejai punktus. Lai biznesa ideja varētu 

pretendēt uz pašvaldības finansējumu, biznesa idejai jāsaņem vismaz 30 punktu. Pirmā 

biznesa ideja saņēma 19,5 punktus, tādēļ tā neguva atbalstu, par ko šim pretendentam tika 

nosūtīts attiecīgs komisijas lēmums (sēdes protokols Nr. 7, 1.1. apakšpunkts), bet otrā biznesa 

ideja saņēma 37 punktus, pretendentam iegūstot tiesības saņemt finansējumu (sēdes protokols 

Nr. 7, 1.2. apakšpunkts). Otrās biznesa idejas pretendents pieteikumā norādījis, ka biznesa 

idejas realizēšanai nepieciešami 3000 EUR pašvaldības finansējuma.   



Ņemot vērā, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ka konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās 

darbības aktivitāti Krustpils novadā, ka finansiālam atbalstam jābūt mērķtiecīgam, prasītais 

finansējuma apmērs būtu atbalstāms.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

nolikuma 43. punktu, ņemot vērā konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

vērtēšanas komisijas 2019. gada 24. septembra lēmumus (sēdes protokola Nr. 7, 1.1. un 

1.2. apakšpunkts), atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt konkursa uzņēmējdarbības atbalstam „Lēciens biznesā” vērtēšanas 

komisijas 2019. gada 24. septembra lēmumus (sēdes protokola Nr. 7, 1.1. un 

1.2. apakšpunkts). 

2. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības finansējumu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) R. 

K. biznesa idejas “Sulu spiešana (spiedes iegāde)” projektam un noslēgt līgumu par 

finansējuma piešķiršanu. 

3. Lēmuma 2.punkts zaudē spēku, ja viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas R. K. nav noslēgusi līgumu ar Krustpils novada pašvaldību.  

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

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā.  

5. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt R.K., dekl. dzīvesvieta [..].   

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

9. Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. -2026.gadam pirmās 

redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Jaunatnes 

likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr. 970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”  9. un 10.punktu, 2019.gada 

20.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmuma “Par Krustpils novada Jaunatnes 

politikas attīstības plāna 2020-2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr. 3, 1.punkts), atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

1. Nodot Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020-2026.gadam pirmo 

redakciju (pielikumā) publiskai apspriešanai. 

2. Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020-2026.gadam publiskās 

apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas. 

3. Paziņojumu par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020-

2026.gadam pirmās redakcijas publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas 

sanāksmi publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un informatīvajā 

izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

http://www.krustpils.lv/


4. Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam pirmo 

redakciju publicēt pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrības 

līdzdalība”. 

 

10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemta Valsts kontroles vēstule “Par revīzijas Nr. 2.4.1-

23/2018 konstatējuma saskaņošanu”. Vēstulē sniegta informācija par revīzijā konstatēto par 

Krustpils novada pašvaldības grāmatvedības un 2018.gada pārskata datiem. Valsts kontrole 

revīzijā konstatēja, ka Krustpils novada pašvaldības iekšējie deputātu atlīdzību regulējošie 

normatīvie akti un atlīdzības noteikšanas prakse neatbilst normatīvajiem aktiem, jo domes 

deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē, mēnešalgas stundas likme pārsniedz Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. pantā noteiktos 

ierobežojumus.  

Atbilstoši Valsts kontroles norādītajam jāveic grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma II nodaļā, kas nosaka atlīdzību domes 

deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē.  

Papildus veicami grozījumi iestādes nosaukumā, kuras nosaukums mainīts ar iepriekš 

pieņemto domes lēmumu. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 5.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 12. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

šādus grozījumus: 

1.1.aizstāt 4.4.apakšpunktā vārdus “speciālās internātpamatskolas” ar vārdu “pamatskolas”; 

1.2.izteikt II nodaļu šādā redakcijā:  

“II. Pašvaldības domes deputāta, kurš neieņem algotu amatu domē, mēnešalgas noteikšana 

19. Deputāta mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam par piedalīšanos 

domes un komiteju sēdēs, kā arī par citu deputātu pienākumu (tikšanās ar vēlētājiem, 

pasākumu apmeklēšana, darbs ar domes dokumentiem, normatīvajiem aktiem u.c.) 

pildīšanu nosaka ņemot vērā, ka deputātam aprēķinātā mēnešalga nedrīkst pārsniegt 

Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, kurai piemēro koeficientu līdz 1,2 nepārsniedzot 40 

stundas mēnesī. Deputāta darba stundas likmi kārtējā gadā nosaka izpilddirektors ar 

rīkojumu. Deputātam ir tiesības atteikties no deputāta mēnešalgas, iesniedzot domes 

priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu. 

20. Deputāta darba laika uzskaites kārtība: 

20.1.uzskaiti par domes un komiteju sēžu ilgumu, klātesošo deputātu skaitu un vārdisko 

uzskaitījumu veic domes un komiteju sēžu protokolētājs un iesniedz pašvaldības 

personāla vadības speciālistam; 

20.2.par darbu, ko deputāts veicis ārpus komiteju un domes sēdēm, uzskaiti veic 

pašvaldības personāla vadības speciālists; 

20.3.deputāts līdz katra mēneša pēdējai darba dienai rakstiski paziņo personāla vadības 

speciālistam par mēnesī ārpus komiteju un domes sēdēm veikto darbu iesniedzot 

pašrocīgi parakstītu darba laika uzskaites tabulu (3.pielikums). 

http://www.krustpils.lv/


21. Personāla vadības speciālists līdz nākamā mēneša trešajam datumam iesniedz 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā darba laika uzskaites tabulu par 

deputātu faktiski nostrādātajām stundām mēnesī. 

22. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa aprēķina atalgojumu vienu reizi mēnesī 

un izmaksā to līdz nākamā mēneša desmitajam datumam. 

23. Ja deputāts vienlaikus ar deputāta pienākumiem pilda citus amata pienākumus 

pašvaldībā, pēc deputāta izvēles mēnešalga par citu amata pienākumu pildīšanu tiek 

aprēķināta atbilstoši amata (darba) pienākumiem un nostrādātajām darba stundām vai 

ar deputāta pienākumu izpildi saistītais darba laika kavējums jākompensē citā laikā 

ārpus noteiktā darba laika attiecīgajā mēnesī – darba dienās laikā no plkst. 7:00 līdz 

plkst. 20:00, darba laika grafiku saskaņojot ar augstāku amatpersonu (struktūrvienības 

vadītāju, domes priekšsēdētāju). 

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

 

 

11. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2019/13 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo K.Pabērzs 

Atbilstoši Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 21.augustā pieņemtajam 

lēmumam  “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” (sēdes protokola Nr. 10, 5.punkts) ir veikta publiskā apspriešana. 

Par lokālplānojuma izstrādi ir sagatavots ziņojums atbilstoši Ministru kabineta 2014. 

gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 86. punktam. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības un plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, 24. un 

25. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91. punktu: 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt lokālplānojumu “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un 

“Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” ar saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2019/13 (pielikumā).  

2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Ingai Rubenei 

paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.krustpils.lv, informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”, Latvijas 

Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Teritorijas attīstības 

plānošanas sistēmā (TAPIS). 

Pielikumā:  

1. Saistošie noteikumi Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un 

“Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā”. 



2. Izstrādes vadītāja ziņojums.  

12. Par grozījumiem lēmumā par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam”, Ministru kabineta 2016. gada 

5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem Nr. 354 

“Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un Krustpils novada pašvaldības 

2018. gada 27. septembra noteikumiem “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot „par” – 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus Krustpils novada domes 2019. gada 27. septembra ārkārtas domes 

sēdē pieņemtajā lēmuma “Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu vadītāju amatalgām” (sēdes protokols Nr. 12, 2. punkts) tabulas 3. un 5.rindā 

un izteikt tās šādā redakcijā: 

Nr.p.

k. 

Izglītības 

iestāde 

Skolēnu 

skaits uz 

01.09.20

19. 

Pirmssko

las 

vecuma 

audzēkņu 

skaits 

Kopējais 

audzēkņu 

skaits 

mācību 

iestādē 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 

no valsts 

budžeta 

mērķdotā

cijas 

Atalgojums 

EUR no 

valsts 

budžeta 

mērķdotācij

as  

Slodze 

no 

pašvaldīb

as 

budžeta 

Atalgojums 

EUR no 

pašvaldības 

pamatbudže

ta  

3. 

Vīpes 
pamatskolas 
direktora 
p.i. 

34 22 56 0,8 802,40 0,438 439,31 0,362 363,09 

5. 
Variešu 
sākumskola
s direktore 

40 50 90 1 1003,00 0,575 576,72 0,425 426,28 

 

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

 

13. Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels” 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 14.oktobrī ir saņemta Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības vēstule ar lūgumu finansiāli atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo vesels”.  Akcijas 

ietvaros plānots sniegt bezmaksas konsultācijas un nodrošināt nepieciešamās ķirurģiskās 

manipulācijas mazāk aizsargātajām sociālajām grupām Jēkabpils pilsētā un apkārtējos 

novados dzīvojošiem pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 



Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atbalstīt labdarības akciju “Dzīvo vesels” piešķirot finansējumu  1500 EUR apmērā 

no Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta plānotajiem budžeta līdzekļiem brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildei. 

1. Informēt Krustpils novada iedzīvotājus par labdarības akciju, pieteikšanās laiku un 

iespējām saņemt konsultācijas un ķirurģiskas manipulācijas. 

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

 

 

14. Par automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER 

(reģistrācijas numurs GZ 8914) izsoles rezultātu un pirkuma līguma 

slēgšanu 

 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

 Ar 2019.gada 18.septembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.11., 

24.) (turpmāk- domes lēmums), nodots atsavināšanai  izsolē transportlīdzeklis  MITSUBISHI 

OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GZ 8914,  VIN: JMBXJCW8W8Z404558, par 

cenu 1750 EUR apmērā. 

 Pieteikšanās termiņā līdz 2019.gada 10.oktobrim pieteicās divi dalībnieki, pēc 

divdesmit divu soļu  nosolīšanas, par pēdējo nosolīto cenu  2850 EUR, transportlīdzekli 

nosolīta solītāja ar kārtas numuru divi  M. G. 

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

27.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, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas transportlīdzekļa MITSUBISHI 

OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GZ8914,  VIN: JMBXJCW8W8Z404558 izsoles 

rezultātus,  izsolē automobili ieguva solītāja- M.G., personas kods [..] ar kārtas numuru  2 

(divi), pēc 22 (divdesmit divu) soļu nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 2850 EUR. 

2. Slēgt līgumu par kustamas mantas transportlīdzekļa MITSUBISHI 

OUTLANDER, valsts reģistrācijas numurs GZ8914,  VIN: JMBXJCW8W8Z404558 

pirkšanu par nosolīto cenu 2850 EUR apmērā ar M. G., personas kods [..]. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei, sagatavot pirkuma 

līgumu ar nosolītāju. 

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

summa netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

  



15. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 

savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

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

apakšpunktu, Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

10.punktu, Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada budžeta izpildes 

rādītājiem pēc naudas plūsmas un skolēnu skaitu uz 2019. gada 1. septembri, atklāti balsojot 

„par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija 

Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu 

audzēkni no 2019. gada 1. septembra, saskaņā ar 2018. gada budžeta izpildes naudas plūsmas 

rādītājiem (pielikumā): 

Izglītības iestādes nosaukums 
 

EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 123,55 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas 
187,07 

Krustpils pamatskola 79,67 

Sūnu pamatskola 104,06 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 109,73 

Mežāres pamatskola 179,32 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 115,48 

Variešu sākumskola 97,92 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 115,50 

Vīpes pamatskola 160,55 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 115,37 

 

16. Par līdzekļu piešķiršanu Krustpils pamatskolai 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 16.10.2019. 

 

2019. gada 14. oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils pamatskolas 

direktores V. Stiebriņas iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt līdzekļus Krustpils 

pamatskolas jaunā apkures katla pielāgošanai esošajam katlu mājas skurstenim.  



Krustpils pamatskolas katlu mājā 2019. gada martā tika uzstādīts jauns apkures katls, 

tomēr šis katls ir jāpielāgo esošajam katlu mājas skurstenim. Šobrīd tiek lietots viens vecais 

apkures katls, kas pie liela aukstuma nevar nodrošināt skolai nepieciešamo siltumu.  

Izmaksas plānotas 4 209,35 EUR apmērā. 

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

punktu, 14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Piešķirt līdzekļus 4 210 EUR apmērā Krustpils pamatskolai, novirzot finansējumu no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

1. Darbu izpildei slēgt līgumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

Deputāte Aija Vetere atstāj sēžu telpu  

 

 

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019.   

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460020014 (platība 2,0 ha) Atašienes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 61.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 15.novembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

2,0 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460020014 Atašienes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 80.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

  



18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060501 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060501 (platība 0,5639 ha) Atašienes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 61.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 15.novembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

0,5639 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060501 Atašienes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 22.55 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060591 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060591 (platība 0,7028 ha) Atašienes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 61.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 15.novembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

0,7028 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060591 Atašienes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 28.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 



5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060154 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56460060154 (platība 2,2 ha) Atašienes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma ”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 61.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 15.novembrī  zemes vienībai (nomas platība 

2,2 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060154 Atašienes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 88.00 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli - 10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

21.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060500 Atašienes pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  56460060500 (platība 0,5612 ha) Atašienes 

pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma ”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 61.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu; atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (11 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 



1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2019.gada 15.novembrī  zemes vienībai  (nomas platība 

0,5612 ha) ar kadastra apzīmējumu 56460060500 Atašienes pagastā Krustpils novadā, 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 22.45 EUR gadā.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 

Deputāte Aija Vetere atgriežas sēdes telpā. 

 

22. Par zemes ierīcības projektu “Brūveri” un „Spēļu Ozoliņi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Izskatot SIA “TP Aģentūra”, Reģ.nr.LV45403031893, juridiskā adrese: Andreja 

Pormaļa iela 15, Jēkabpils, LV- 5201, valdes locekļa Aivara Meldrāja (sertifikāts Nr.AA 

000000099)) 2019.gada 23.septembra  iesniegumu ”Par zemes ierīcības projektu zemes 

vienību  ” Brūveri”  (5670 007 0121) un “Spēļu Ozoliņi” (5670 007 0124), Kūku pagastā, 

Krustpils novadā par savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, apstiprināšanu, konstatēts: 

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Brūveri”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 007 0121) un “Spēļu Ozoliņi”, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 007 0124) robežu 

pārkārtošanai izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

12.06.2019 sēdes protokolu Nr.8, p.5. „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā” un īpašnieku – M. L. , personas kods [..], 

adrese: [..] un M. O., personas kods: [..], adrese [..]  2019. gada 10.jūlija iesniegumu.  

 Nekustamais īpašums “Brūveri”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru 

5670 007 0245 sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 007 

0121 ar kopējo platību 2,0 ha. Nekustamais īpašums “Spēļu Ozoliņi”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads ar kadastra numuru 5670 007 0124 sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 007 0124 ar kopējo platību 1,5 ha. Līdz zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670 007 0121 un 5670 007 

0124 robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 

TM, bet ir ierādītas uz fotoplāna pamata. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56700070121 un 56700070124 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56700070121 (“Brūveri”) pievienojot aptuveni 0,3 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības 

56700070124 (“Spēļu Ozoliņi”). 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības :  

1.projektētā zemes vienība – 2,3 hektāri,  

2.projektētā zemes vienība – 1,2 hektāri.Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto 

zemes vienību platības var tikt precizētas.  

1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 007 0121, platība 2,3 ha). 

Zemes lietošanas mērķis: 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 007 0124, platība 1,2 ha) . 

Zemes lietošanas mērķis: 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 



Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi– 

“Brūveri”, Kūku pagasts, Krustpils novads; jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt 

esošo īpašuma nosaukumu un adresi – “Spēļu  Ozoliņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

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  12.06.2019 sēdes protokolu 

Nr.8, p.5. „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai 

Kūku pagastā“ un projekta izstrādātāja SIA “TP aģentūra” sertificēta  zemes ierīkotāja Aivara 

Meldrāja, (sertifikāts Nr.AA 000000099) 2019.gada 23.septembra iesniegumu par zemes 

ierīcības projektu ”Brūveri ” un “Spēļu Ozoliņi” apstiprināšanu un ņemot vērā Aivara 

Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), 

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

1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670  007 

0121 un 5670 007 0124 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 5670 007 0121 

(“Brūveri” Kūku pagastā) pievienojot aptuveni 0,3 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības 

56700070124 (“Spēļu Ozoliņi” Kūku pagastā). 

1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 

007 0121, platība 2,3 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums 5670 

007 0124, platība 1,3  ha) . Zemes lietošanas mērķis: 0101- Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Brūveri”, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

1.4. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Spēļu Ozoliņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

23. Par zemes ierīcības projekta „ Daugmales” apstiprināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

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) 2019.gada 11.oktobra 

iesniegumu Nr.131-2019 par zemes ierīcības projekta “Daugmales”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads apstiprināšanu, konstatēts: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Daugmales”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā ar kadastra numuru 5696 005 0079 uzsākts pēc tā īpašnieces Ausmas Irbītes, 

adrese: “Daugmales”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV-5238 2019.gada 27.augusta 

iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām  ar kopējo platību 46,7 ha. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts  apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 

005 0079 – ar platību 14,0 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2019. gada 21.augusta  lēmumu Nr.14 (sēdes protokols  Nr. 11) ”Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes pagastā /5696 005 0079, Daugmales/”.   

    Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Daugmales” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0079 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

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

pamatojoties uz VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Jēkabpils biroja 2002.gada 

25.februāra zemes robežu noteikšanas materiāliem.  Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi, 

apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu elementu izvietojums, iegūstot 

precīzus digitālos datus, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.decembra noteikumiem 

Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 

     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Daugmales”, Vīpes pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0079 ar platību 14,0 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0321 -   platība 2,0 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0322 -   platība 12,0 ha; 

      Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Daugmales” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0321 -   

platība 2,0 ha; saglabājams nosaukums un adrese “Daugmales”, Vīpes pagasts,  Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

2) Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0322 

-   platība 12,0 ha; piešķirams jauns nosaukums „Veldzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 21.augusta  

lēmumu Nr.14 (sēdes protokols  Nr. 11)”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Vīpes 

pagastā /56960050079, Daugmales/” ) un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2019.gada 11.oktobra iesniegumu par zemes ierīcības 

projekta “Daugmales” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Daugmales”, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

5696 005 0079), atrašanās vieta – Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696  005  0079 , ar platību 14,0 ha  sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2): 



1.1. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0321  -   

platība 2,0 ha; saglabāt nosaukumu un adresi “Daugmales”, Vīpes pagasts,  Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

1.2. Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0322 -  platība 12,0 ha; piešķirt jaunu nosaukumu „Veldzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

24. Par nekustamā īpašuma “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Informē I. Stupāne. Jautā K. Stars. Izsakās A. Vetere un P. Gravāns. 
 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Atašienes 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000590540 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2019.gada 9.augusta nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

66300 EUR.  

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 23767 EUR.  Pašvaldības izdevumi : uzmērīšana, 
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ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 3900 EUR. Līdz ar augstāk 

minēto, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 70200 EUR.  

 Nekustamais īpašums ir iznomāts, nomas līgums ir spēkā līdz 2026.gada 31.augustam. 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta 

otro, trešo, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Dace Vītola,  Aldis 

Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (9 balsis), „pret” - nav „atturas” - Aija Vetere, Mārtiņš Felss, 

Egils Jaksons (3 balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo un iznomātu nekustamo 

īpašumu “Kirsīši”, Atašienes  pagastā, Krustpils novadā,  kadastra Nr. 5646 004 0010, kas 

sastāv no piecām zemes vienībām 32,14 ha platībā, par nosacīto cenu 70200 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 5.decembrī plkst.10:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

25.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas ielā 115B 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Informē K. Pabērzs.  

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums 

Rīgas ielā 115B (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Jēkabpilī. Nekustamais īpašums 

reģistrēts Zemgales rajona tiesas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000104333 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2019.gada 26.septembra nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 

42403010964 (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 



vērtēšanai Nr.  15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un 

noteica tā vērtību 2300 EUR.  

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 611 EUR.  Pašvaldības izdevumi: ēkas inventarizācija, 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 470 EUR. Līdz ar augstāk 

minēto, noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 4500 EUR.  

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta 

otro, trešo, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī,  kadastra Nr. 5601 001 2874, par nosacīto cenu 4500 EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 70 EUR un izsoles laiku 

2019.gada 5.decembrī plkst.10:10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 

ielā 150A, Jēkabpilī. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par 

atsavināšanas rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

26. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo I. Stupāne. Jautā K. Stars, atbild P. Gravāns. Izsakās A. Vetere. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums (ar 

mežaudzi) “Mednieki” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000591699 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 



 2019.gada 14.oktobra nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “TF Universal”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  130  un Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības 

sertifikāts Nr. 494 M.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību EUR.104 000, 

t.sk. mežaudzes vērtību  EUR 25 700.  

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 32 926.  Pašvaldības izdevumi: īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 2300 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR 186 400.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis 

Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1.Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar 

mežaudzi “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 010 

0064, sastāvošu no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 93.2 ha (t.sk.: zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0064, ar kopējo platību 85.0 ha (t.sk. meža zemes 36,8 ha 

ar mežaudzi); zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0065, ar kopējo platību 6.7 

ha un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0066, ar kopējo platību 1.5 ha), par 

nosacīto cenu 186 400 EUR.  
2.Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3.Noteikt izsoles soli- 500 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 2019.gada 

5.decembrī plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpilī. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Izskatot R. T. (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu, par dzīvojamo telpu  īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/19/22 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzēja,  2017.gada 1.decembrī noslēdza dzīvojamo 

telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-41/19/22 par dzīvojamās telpas “Kūkas 

Nr.4”-16, Kūkas, Kūku pagastā, Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2019.gada 07.oktobrī ir saņemts Iesniedzējas, iesniegums 

(reģistrēts ar kārtas numuru 2.1-11-1/19/2304), kurā tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar š.g. 

1.oktobri. 

3. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs sniedzis saskaņojumu īres līguma izbeigšanai un informē, 

ka pašvaldības dzīvojamā telpa atbrīvota līdz 2019.gada 30. septembrim.  



4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzēja ir norēķinājusies par saņemtiem 

pakalpojumiem. 

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), 

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

1. Izbeigt 2017.gada 1.decembra dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu  Nr. 6-41/19/22 ar R. T. , ar 2019.gada 30.septembri.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

3. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams 

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 

19, LV-3007). 

 

28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

 

Izskatot 2019.gada 25.septembra E. L., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzēja), kurā tiek lūgts piešķirt dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.2”-5, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

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

vispārējā kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “Māja Nr. 2”-5, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā E. L., uz dzīvokli pēc adreses 

“Māja Nr.2”-5, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  īres 

līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. E. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja E. L., neizpilda šo 



nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar E. L., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

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

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

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

3007). 

      

29.Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Izskatot 2019.gada 10.oktobra U. Z., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā tiek lūgts piešķirt dzīvokli pēc adreses “Māja Nr.4”-14, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “Māja Nr.4”-14, Varieši, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

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

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā U. Z., uz dzīvokli pēc adreses 

“Māja Nr.4”-14, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  īres 

līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

2. U. Z., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja U. Z., neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar U. Z. , un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

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

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



30. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu Atašienes pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Izskatot I. L., personas kods [..], 2019.gada 12.septembra iesniegumu, reģistrēts 

Krustpils novada domē 2019.gada 17.septembrī ar Nr. 2.1-11.1/19/2113 par pašvaldības 

dzīvokļa “Lauciņi”-3, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads maiņu uz pašvaldības 

dzīvokli “Lauciņi”-2, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 No Atašienes pagasta pārvaldes vadītājas, saņemts saskaņojums, ka  piekrīt dzīvokļa 

maiņai. Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka pašvaldības dzīvoklis “Lauciņi”-2, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads nav izīrēts, pašvaldības  dzīvokļu - “Lauciņi”-2 un  

“Lauciņi”-3 platības ir vienādās, nav šķēršļu  veikt  apmaiņu. 

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

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

dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Mainīt I. L. pašvaldības dzīvojamo telpu no  “Lauciņi”-3, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads uz pašvaldības dzīvojamo telpu  pēc adreses “Lauciņi”-2, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2. I. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz “Lauciņi”-2, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads un deklarēt dzīvesvietu 

pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar I. L. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu.    

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

 

 

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

 Izskatot A. P. (turpmāk- Iesniedzēja), personas kods [..], 2019.gada 12.septembra 

iesniegumu par  dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam 

dzīvoklim “Kūkas Nr.3”-12, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, Krustpils novada 

pašvaldība konstatē: 

1. Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgums ar Iesniedzēju noslēgts 

2018.gada 3.septembrī.  

2. Iesniedzēja nav pilnīgi izpildījusi līguma saistības, nav savlaicīgi un pilnā apmēra 

norēķinājusies par pamatpakalpojumiem (apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju un 

sadzīves atkritumu izvešanu), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.  Iesniedzēja 

iesniegumā sniegusi apliecinājumu, ka uzkrāto parādu samaksās. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu 

uz pusgadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs parāda.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 



izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav 

„atturas” - nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt  ar A. P.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/18/18 uz pusgadu, ar tiesībām 

pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot A. P. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  līgumu 

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par dzīvojamās 

telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar A. P. uz lēmumā minēto termiņu un tādu pašu 

termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

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

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

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

3007). 

 

32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019.  

Izskatot I. K., dzīvojoša “Kūkas Nr.3”-21, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

(turpmāk-Iesniedzējs), 2019.gada 2.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās 

telpas īres līgumu termiņu, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējs nav pilnīgi 

izpildījis līguma saistības, ir parāds par pamatpakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu.   

 Izvērtējot Iesniedzēja lūgumu, Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto piekrišanu 

pagarināt īres līgumu uz diviem gadiem un  novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar 

lietu saistītos apstākļus un pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu, 

atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Pagarināt ar  I. K. dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/17/18 uz vienu gadu, ar tiesībām 

pagarināt, ja nav īres vai pamatpakalpojumu maksājuma termiņa kavējumu. 

2. Uzdot I. K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar Ivo 

Krastiņu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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



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

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

3007). 

 

33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai 

Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 16.10.2019. 

Ziņo I. Luksts un K. Pabērzs. Jautā V. Golubevs.  

 

Atbilstoši zvejniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem zvejas tiesības pieder valstij 

publiskos ūdeņos, kas minēti Civillikuma 1.pielikumā, tajā skaitā Daugavā. Zvejniecības 

likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldība organizē valstij piederošo zvejas tiesību 

izmantošanu ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai, bet 

iekšējos ūdeņos, kas atrodas vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās vai robežojas ar 

tām, veicama saskaņā ar šo pašvaldību vienošanos. Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra 

noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 

iekšējos ūdeņos” 2.pielikuma 6. un 10. punktā noteikts zivju murdu limits: Daugavā 

Jēkabpils, Krustpils un Salas novadam kopējais limits ir 81 murds, bet Pļaviņu ūdenskrātuvē 

Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Krustpils un Salas novadam kopējais limits ir 

40 murdi. 2010.gada 30.marta vienošanās starp Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils 

novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada pašvaldību, Kokneses novada 

pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību paredz Krustpils novadam 5 murdu limitu 

Pļaviņu ūdenskrātuvē un 2010.gada 17.marta vienošanās starp Krustpils novada pašvaldību, 

Salas novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību 22 murdu limitu Daugavā. Ministru 

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” nosaka, ka rūpnieciskās zvejas 

tiesības publiskajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, iznomā vietējā pašvaldība 

fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas 

apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas 

ūdeņiem iedalīto zvejas limitu. Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka, iznomājot 

zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas 

darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju 

resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis 

zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt 

pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 2019.gadā zvejas tiesību noma pašpatēriņa zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē tika izmantota 

pilnībā, bet Daugavā daļēji.  

 Zvejniecības likuma 11.panta sestajā daļā noteikts, ja pieļaujamais nozvejas apjoms, 

zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu 

attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai 

iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu 

iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību 

nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoli.  

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

Zvejniecības likuma 11.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu 

Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 36.punktu, Ministru kabineta 

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

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14. punktu, 27.2.apakšpunktu un 

VIII nodaļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 



Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 balsis), „pret” - nav „atturas” - 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noteikt iesnieguma par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai 

2020.gadam iesniegšanas termiņu līdz 2019.gada 29.novembrim.  

2. Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas 

iespējas, rīkot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli pašpatēriņa zvejai 2019.gada 

9.decembrī.  

3. Apstiprināt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai slēgtās izsoles 

nolikumu (pielikumā). 

4. Atkārtotas izsoles rīkošanas nepieciešamības gadījumā par rūpnieciskās zvejas 

pašpatēriņa zvejai nomas tiesībām 2020.gadam rīko ar Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja rīkojumu, kurā noteikts atkārtots iesniegumu iesniegšanas termiņš, izsoles 

datums un apstiprināts izsoles nolikums.  

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

 

34. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

Ziņo A. Vetere. 

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

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada 

pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 

2019.gada 7.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Valdai Kalniņai – Vītolai  par ilggadīgu un apzinīgu darbu Sūnu 

pamatskolā.  

 

35. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

Ziņo A. Vetere. 

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

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada 

pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 

2019.gada 7.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotājai Inārai Mihalovičai par 

kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. 

  



Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2018/11 “ Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

precizēšanu 

 

Informē I. Stupāne 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019.gada 18.septembrī (sēdes protokols Nr. 11, 

5.punkts) apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “Par braukšanas 

izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 

izglītojamiem”  (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Par saistošajiem noteikumiem šī gada 22.oktobrī pašvaldība saņēma Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr. 1-18/9939 ar 

lūgumu aizstāt papildinātajā 3.1punktā aizstāt vārdus “novada pašvaldībā” ar vārdiem 

“Krustpils novadā”. 

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

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Egils Jaksons, Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Stars (12 

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

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 18.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/11 “„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” šādus 

precizējumus: 

1.1. aizstāt saistošo noteikumu 3.1 apakšpunktā vārdu aizstāt vārdus “novada pašvaldībā” 

ar vārdiem “Krustpils novadā”. 

2. Precizētos saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks”, ievietot Krustpils novada pašvaldības 

tīmekļvietnē un triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11. 20 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 23. oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13, 1 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/14 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2019/3 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. 

gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 2. punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 likumu „Par valsts budžetu 2019. gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada 

pašvaldības funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām.  

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā”  

      I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2019. gadam” 

1.   Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2019. gadam ieņēmumos 9 006 657 

EUR  saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.  un 15. pielikumu. 

2.   Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam izdevumos 9 263 503 EUR, 

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu. 

3.   Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru - 47 649 EUR saskaņā ar 1. pielikumu. 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2019. gadam” 

4.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam ieņēmumos 1 109 984 EUR 

saskaņā ar 13., 14.  un 15. pielikumu. 

5.  Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam izdevumos 1 419 967 EUR, 

saskaņā ar  13., 14.  un 15. pielikumu. 

6.  Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru - 12 261 EUR saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Kārlis Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019.gada 23. oktobra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13, 11 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/13 

“Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu un 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu  

Nr.628“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības  

plānošanas dokumentiem”  91.punktu.  

 

 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts lokālplānojums, kas groza 

Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem 

“Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, ar pielikumiem - teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi (1.pielikums) un grafiskā daļa “Funkcionālais zonējums 

un apgrūtinājumi” (2.pielikums). 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Kārlis Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 17. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56460020014 daļas Atašienes pagastā ar platību 2,0 ha  zemes nomas 

tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam 

Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460020014 (turpmāk tekstā 

– Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 

350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

15.novembrī  plkst. 10.00 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, 

telefons 65237627, 28300194. 

 

2. Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Kalna Malas”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56460020014, platība – 2,0 ha, no 

tiem iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

2,0 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma 

tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 80,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 
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maksa gadā  

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas 

apgrūtina objektu 

nav 

3. Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar 

augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 8.00 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 

4.1. Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.4. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5. Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6. Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 15.novembrī  plkst.10.00, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

http://www.krustpils.lv/


novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 14.novembrim, 

plkst.16.30 

4.8. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.10. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13. Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14. Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17. Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19. Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24. Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25. Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26. Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

http://www.krustpils.lv/
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piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1.  Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, 

otro iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības 

uz nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, 

kurš ir piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas 

maksas. 

5.7. Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas 

kārtībā izsoles dalībnieku reģistrā.  

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1 Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

  

http://www.krustpils.lv/


 

 

PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460020014,   kopējā platība 2,0ha. 

 

 

 

 

 

  



 

PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460020014 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014, 2,0 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

2019.gada ___________________ 

                 

________________ 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 18. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56460060501 Atašienes pagastā ar platību  0,5639 ha  zemes nomas 

tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060501 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

15.novembrī plkst. 11.00 

1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Vārpas”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56460060501, platība – 0,5639 

ha, no tiem iznomājamā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 0,5639 ha platībā, izmantošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

22.55 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

mailto:novads@krustpils.lv


2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

 

 

3. Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu 

soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 2.25 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 

4.1. Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un 

kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3.Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles   

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda. 

4.4.Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5.Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6.Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.11.00, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

http://www.krustpils.lv/


4.7. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-27.kabinetā, 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils novada pašvaldības 

mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 14.novembrim, plkst.16.30 

4.8. Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9. Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar Atašienes 

pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.10. Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir izsoles 

sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13.Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14.Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam numuram.  

4.15. Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16.Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17.Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek paaugstināta ar 

katru nākamo solījumu. 

4.18.Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19.Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20.Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21.Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis dalībnieks, kas 

solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22.Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23.Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24.Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas līgumu. 

4.25.Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja 

iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu 

atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.  

4.26.Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kurš 

nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma 

nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 
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5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7. Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

5. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

6. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

  



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060501,   kopējā platība 0,5639ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060501 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060501, 0,56139ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

2019.gada ___________________ 

                 

________________ 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 19. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56460060591 Atašienes pagastā ar platību  0,7028 ha  zemes nomas 

tiesību izsoles noteikumi 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060591 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

15.novembrī plkst. 10.30 
1.4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Karoliņlauki”, Atašienes pagastā, Krustpils 

novadā, kadastra apzīmējums 56460060591, platība 

– 0,7028 ha, no tiem iznomājamā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 0,7028 ha platībā, izmantošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

28.00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 

mailto:novads@krustpils.lv


2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

3.Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu 

soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 2.80 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 
4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu 

un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.10.30, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-27.kabinetā, 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 14.novembrim, plkst.16.30 

http://www.krustpils.lv/
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4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

 

http://www.krustpils.lv/
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5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

7. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

8. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs   



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060591,   kopējā platība 0,7028 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060591 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060591, 0,7028ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

2019.gada ___________________ 

                 

________________ 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 20. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56460060154 Atašienes pagastā ar platību  2,2 ha  zemes nomas tiesību 

izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam 

Atašienes pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060154 (turpmāk tekstā 

– Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. 

panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus 

Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

15.novembrī plkst. 10.15 

1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, 

telefons 65237627, 28300194. 

2. Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Karoliņi”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56460060154, platība 2,2 ha, 

no tiem iznomājamā lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 2,2 ha platībā, izmantošanas mērķis – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 88.00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības 

mailto:novads@krustpils.lv


maksa gadā  nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

 

 

3. Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar 

augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 8.80 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 

4.1 Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.10.15, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 
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4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 14.novembrim, 

plkst.16.30 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.10 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.11 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.12 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.13 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.14 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.15 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.16 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.17 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.18 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.19 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.20 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.21 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.22 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.23 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.24 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.25 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.26 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 
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kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

 

5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

5. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

6. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060154,   kopējā platība 2,2 ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060154 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060154, 2,2 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

2019.gada ___________________                 ________________ 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 21. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56460060500 Atašienes pagastā ar platību  0,5612 ha  zemes nomas 

tiesību izsoles noteikumi 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemesgabalam Atašienes 

pagastā, Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56460060500 (turpmāk tekstā – Objekts). 

1.2.Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

1.3.Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2019.gada 

15.novembrī plkst. 10.45 
1.4.Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, 

telefons 65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Vārpas”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56460060500, platība – 0,5612 

ha, no tiem iznomājamā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 0,5612 ha platībā, izmantošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

22.45 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības nodokļa) 
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2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

nav 

3.Izsoles veids un maksājumi  

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu 

soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 2.24 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

 

4.Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

 

 

03Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts tiek  

publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.1 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.2 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.4 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no 

dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.5 Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.10.45, Krustpils novada 

domes sanāksmju zālē A7. 

4.6 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-27.kabinetā, 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2019.gada 14.novembrim, plkst.16.30 
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4.7 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.8 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 29424912 

4.9 Nomas tiesību izsole tiek uzsākta izsoles noteikumos norādītajā laikā un vietā. 

4.10 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

4.11 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.12 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.13 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.14 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.15 Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un 

pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.16 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.17 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.18 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro) apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.19 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.20 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.21 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.22 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.23 Izsoles vadītājs beigās paziņo, ka izsole ir noslēgusies, kā arī nomas tiesību pretendentu, 

kas piedāvājis augstāko nomas maksu un guvis tiesības slēgt ar iznomātāju nomas 

līgumu. 

4.24 Nomas tiesību ieguvējam septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu 

paziņošanas jāparaksta nomas līgums vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt līgumu. 

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību ieguvējs līgumu neparaksta un neiesniedz 

attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību ieguvējs no nomas līguma slēgšanas 

ir atteicies. 

4.25 Ja nomas tiesību ieguvējs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas 

līgumu, Iznomātājs secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, 

kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu, un 10 darbdienu laikā pēc minētā 

piedāvājuma nosūtīšanas publicē informāciju Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 
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5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

5.1. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro 

iesniedz domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikumā: 

9. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

10. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs   



 

PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060500,   kopējā platība 0,5612ha. 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Atašienes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56460060500 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060500, 0,5612ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

2019.gada ___________________ 

                 

_______________ 

 

 

 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada 23. oktobrī 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes 

2019. gada 23. oktobra sēdes lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 33. punkts) 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē 

Krustpils novada administratīvajā teritorijā slēgtās izsoles 

 NOLIKUMS 

I. Vispārējā informācija par izsoli 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas pašpatēriņa zvejai (turpmāk – zvejas tiesību noma) slēgtā izsole (turpmāk – izsole) 

Pļaviņu ūdenskrātuvē Krustpils pagasta Krustpils novada administratīvajā teritorijā un 

Daugavā Kūku pagasta un Vīpes pagasta Krustpils novada administratīvajā teritorijā, ja uz 

kādu no izsoles objektiem piesakās vairāki pretendenti.  

2. Izsoles rīko ar Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izpilddirektora 

rīkojumu izveidota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija piecu cilvēku sastāvā 

(turpmāk – komisija). Komisijas sēdes un izsoles gaitu protokolē izpilddirektora 

norīkots pašvaldības Administratīvās nodaļas darbinieks.  
3. Izsoles mērķis  

3.1. Ja zvejas tiesību nomas iesniegumu, kurā apliecināta iesniedzēja gatavība piedalīties 

izsolē (pielikumā), skaits pašpatēriņa zvejai Daugavā, kas robežojas ar Krustpils novada 

administratīvo teritoriju, un Pļaviņu ūdenskrātuvē, pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo 

zvejas tiesību iespējas, komisija rīko izsoli, lai nodrošinātu:  

3.1.1. fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais 

īpašums atrodas Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, priekšroku veikt 

rūpniecisko zveju pašpatēriņa zvejai (turpmāk – pašpatēriņa zveja); 

3.1.2. brīvu konkurenci starp izsoles dalībniekiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem;  

3.1.3. izsoles procedūras atklātumu.  

4. Izsoles objekts  

4.1. Izsoles objekts ir rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa zvejai nomas tiesības Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā ar šādiem zvejas rīkiem: 

4.1.1. pieci zivju murdi ar spārna atvērumu līdz 30 m Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils 

pagastā; 

4.1.2. divdesmit divi zivju murdi ar spārna atvērumu līdz 30 m Daugavā, Kūku un Vīpes 

pagastā.  

4.2. Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš līdz 2020.gada 31.decembrim.  

mailto:novads@krustpils.lv


4.3. Zvejas tiesību noma tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tiesībām noslēgt 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. 

5. Izsoles pretendenti  

5.1. Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums atrodas Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un 

kuras ir iesniegušas pašvaldībā iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa 

zvejai.  

5.2. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras neatbilst 5.1.apakšpunktā noteiktajām 

prasībām, vai ir administratīvi sodītas par zvejas noteikumu pārkāpumiem, ja nav iestājies 

termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu. 

5.3. Ja personai bija noslēgts līgums par zvejas tiesību nomu 2019.gadam, tad iesniegumam 

par zvejas tiesību nomu 2020.gadam jāpievieno zvejas uzskaites žurnāla izdrukas par 

nozvejoto zivju apjomu 2019.gadā.  

5.4. Ja 5.1.apakšpunktā minēto personu intereses izsolē pārstāv pilnvarota persona, tā līdz 

izsoles sākumam jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara.  

6. Izsoles norises vieta un laiks  

6.1. Izsole notiks 2019.gada 9.decembrī, plkst.10.00 pašvaldības administrācijas ēkā Rīgas 

ielā 150A, sanāksmju zālē A7. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9:25 līdz 

9:55 pie izsoles protokolista.  

6.2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv vai 

Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A, 28.kabinetā. 

7. Dalības maksa  

7.1. Izsoles dalības pretendentam ne vēlāk kā līdz izsoles dalībnieku reģistrācijas laika beigām 

pašvaldības kasē vai pašvaldības norēķinu kontā LV55UNLA0050014323075, nodokļu 

maksātāja reģistrācijas Nr. 90009118116, jāsamaksā dalības maksa 7 EUR (septiņi euro). 

Dalības maksa tiek uzskatīta par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir pārskaitīta uz 

norādīto pašvaldības norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.  

7.2. Dalības maksa netiek atmaksāta.  

8. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana 

8.1. Piesakoties izsolei, 5.1.apakšpunktā minētie pretendenti un to pārstāvji reģistrējas 

komisijas sagatavotā reģistrācijas un dalībnieku sarakstā, kurā norāda pretendenta vārdu, 

uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kā arī uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu. Pretendenta pārstāvis papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī 

uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.  

8.2. Reģistrācijas laikā pretendentam tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīte, 

kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram reģistrā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas 

numuram. 8.3. Līdz izsoles sākumam ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas.  

8.4. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību šī nolikuma prasībām.  

8.5. Pretendenti, kuri atbilst šī nolikuma prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un tiem 

atļauts piedalīties izsolē.  

9. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi  

9.1. Komisijas ir tiesības:  

9.1.1. pieprasīt papildu informāciju no izsoles dalībnieka, kas piedalās izsolē;  

9.1.2. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;  

9.1.3. veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā vai attiecīgajos normatīvajos aktos.  

9.2. Komisijas pienākumi:  

9.2.1. rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma prasības; 

9.2.2. pēc izsoles sagatavot izsoles protokolus un iesniegt tos pašvaldības domei izsoles 

rezultātu apstiprināšanai; 

9.2.3. informēt izsoles dalībniekus par izsoles rezultātiem.  

10. Izsoles dalībniekam ir pienākums iepazīties ar izsoles noteikumiem, apliecinot to ar 

parakstu, un ievērot izsoles noteikumu prasības.  



II. Izsoles norise un izsoles rezultātu apstiprināšana 

11. Izsoles norise  

11.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.  

11.2. Komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.  

11.3. Katram no izsoles dalībniekiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst 

izsoles reģistrācijas un dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram.  

11.4. Izsoles laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, 

kuram no pretendentiem nav tiesību piedalīties izsolē. Šādam pretendentam izskaidro 

komisijas lēmumu.  

11.5. Izsole notiek mutiski. Izsoles gaita tiek protokolēta.  

11.6. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu Pļaviņu ūdenskrātuvē un 

Daugavā, kas robežojas ar Krustpils novada administratīvo teritoriju, izmantojot šī nolikuma 

4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā minētos zvejas rīku, piešķir ar augšupejošu soli.  

11.7. Katra zvejas tiesības nomas izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 

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

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumā norādītajai maksai: zivju 

murdam ar sētu līdz 30 m – 14,23 EUR (četrpadsmit euro 23 centi).  

11.8. Kopējais zvejas tiesību nomas limits tiek izsolīts atsevišķi, solot pa vienai zvejas tiesību 

nomai. Katram zvejas tiesību nomas izsoles solim tiek noteikta šāda kārtība: 

11.8.1. pirmais izsoles solis – 5,77 EUR (pieci euro 77 centi);  

11.8.2. otrs izsoles solis un katrs nākamais izsoles solis - 5 EUR (pieci euro).  

11.9. Izsoles dalībnieki sola ar reģistrācijas kartītes palīdzību. Solīšanas gaitā izsoles 

dalībnieks paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka izsoles dalībnieks sola izsoles soli. 

Izsoles vadītājs paziņo izsolāmās zvejas tiesību nomas numuru, pirmā solītāja reģistrācijas 

numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais 

piesitiens noslēdz solīšanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta 

izsoles protokolā.  

11.10. Katrs izsoles dalībnieks izsoles protokolā apstiprina ar savu parakstu savu solīto cenu. 

11.11. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas tiesību nomu, atsakās parakstīties protokolā, 

tas zaudē tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, tiek izslēgts no izsoles dalībnieku 

saraksta un tam nav tiesību piedalīties turpmākajā izsolē.  

11.12. Katru zvejas tiesību nomas izsoli uzskata par sāktu ar pirmā izsoles soļa solīšanu. 

Izsole turpinās līdz brīdim, kamēr notikusi solīšana par visiem šī nolikuma 4.1.apakšpunktā 

minētajām zvejas tiesību nomām.  

11.13. Viens izsoles dalībnieks zvejas tiesību nomas izsoles rezultātā var iegūt vienu zvejas 

tiesību nomu.  

12. Izsoles dalībniekam, kurš izsolē ieguvis tiesības noslēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

maksa par zvejas tiesību nomu gadam jāsamaksā pašvaldības kasē vai jāiemaksā pašvaldības 

kontā līdz zvejas tiesību nomas līguma slēgšanai un maksājuma uzdevuma kopija jāuzrāda pie 

līguma slēgšanas.  

13. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:  

13.1. izsolei nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;  

13.2. izsolē piedalās vairāki izsoles dalībnieki un neviens no tiem nepārsola izsoles 

sākumcenu.  

14. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

14.1. zvejas tiesību nomas izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šo nolikumu;  

14.2. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts 

publikācijās;  

14.3. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums.  

15. Izsoles rezultātu apstiprināšana  



15.1. Izsoles komisija ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc izsoles paraksta izsoles 

protokolu un izsoles dokumentus iesniedz pašvaldības domei apstiprināšanai.  

15.2. Pašvaldības dome ar lēmumu apstiprina izsoles rezultātus. 

16. Sūdzības par komisijas darbībām var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs   



Pielikums 

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai  

Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē Krustpils novada administratīvajā teritorijā  

slēgtās izsoles nolikumam  

________________________________________________________ 

/fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods/ 

__________________________________________________________ 

/  deklarētās dzīvesvietas adrese,  kontakttālrunis/ 

IESNIEGUMS 

Jēkabpilī 

_______________________ 

/datums / 

Krustpils novada pašvaldībai 

Lūdzu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai ar vienu zivju 

murdu Daugavā vai Pļaviņu ūdenskrātuvē (izvēlēties vajadzīgo) 2020. gadā. 

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka man ir zināms, ka gadījumā, ja pretendentu 

skaits pieteikumā norādīto zvejas tiesību nomai pārsniegs pieļaujamo skaitu, tad tiks 

organizēta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole. Tāpat apliecinu, ka esmu iepazinies 

ar izsoles nolikumu, un man ir zināmi un saprotami izsoles noteikumi. 
Informācija par personas datu apstrādi: 

 Pārzinis -  Jūsu personas datu apstrādei ir Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, adrese: Rīgas iela 150A, 

Jēkabpils, LV – 5202, tālrunis: 65237635, elektroniskā pasta adrese: novads@krustpils.lv; 

 Personas datu apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegumā norādīto informāciju un sniegt pakalpojumu atbilstoši iesnieguma iesniedzēja 

norādītajam lūgumam iesniegumā; 

 Pārzinis iegūtos personas datus neparedz nosūtīt uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, personas dati var tikt nodoti valsts 

pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai; 

 Personas dati tiek glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības lietu 

nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām. 

 Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija - tālrunis: 28302864, elektroniskā pasta adrese: 

datuaizsardziba@krustpils.lv; 

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

 atsaukt piekrišanu, pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem  personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu 

labošanu vai datu dzēšanu iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes 

ierobežošanu; 

 iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

 
Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatīt 

Krustpils novada pašvaldības privātuma politikā: http://krustpils.lv 

20 __. gada _____. _____________         ________________ ______________________________ 

 (paraksts) (paraksta atšifrējums) 
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