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1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Marina”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Aizupieši”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  
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3. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

5. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lidlauka taka”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baravikas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

9. Par nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

11. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.25”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

12. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.38”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

13. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.48”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

15. Par nekustamā īpašuma “Kotels”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Oļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

18. Par nekustamā īpašuma “Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

19. Par nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

20. Par nekustamā īpašuma “Ieleju Lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

21. Par nekustamā īpašuma “Vasariņas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

22. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusu un traktora atsavināšanu, pārdodot izsolē  

23. Par atbalstu biedrībai SILTA SIRDS  

24. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

25. Par papildus finansējuma piešķiršanu Mežāres kultūras nama remontam  

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

27. Par sadalītā nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanas cenas noteikšanu 

28. Par nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

atklāti balsojot ar 11 balsīm "par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

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

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "pret" – nav, "atturas" – nav, Krustpils novada dome 

nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Darba kārtība (apstiprināšana) 

2. Ziņojums 

3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  



4. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” plānoto klientu skaita 

palielināšanu  

5. Par dāvinājuma pieņemšanu  

6. Par finansiālu atbalstu Krustpils novada skolēnu radošajām izpausmēm 

7. Par zemes ierīcības projektu “Bērzi” un „ Mazbērzi” Krustpils pagastā apstiprināšanu  

8. Par zemes ierīcības projekta „Sīļi” Krustpils pagastā, apstiprināšanu  

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

10. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu  

11. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

12. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/15 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

13. Par atbrīvošanu no nomas maksas 

14. Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā  

15. Par bezcerīgo parādu norakstīšanu 

16. Par nekustamā īpašuma  “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vīcupēni”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

18. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Kūres”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

19. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grāvmalas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

21. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Marina”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

23. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

24. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

25. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lidlauka taka”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

26. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baravikas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

29. Par nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

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

atsavināšanu  

31. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.25”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

32. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.38”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  



33. Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.48”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

34. Par nekustamā īpašuma “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

35. Par nekustamā īpašuma “Kotels”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

36. Par nekustamā īpašuma “Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads   

atsavināšanu  

37. Par nekustamā īpašuma “Oļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

38. Par nekustamā īpašuma “Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

39. Par nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

40. Par nekustamā īpašuma “Ieleju Lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu  

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

42. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusu un traktora atsavināšanu, pārdodot izsolē  

43. Par atbalstu biedrībai SILTA SIRDS  

44. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

45. Par papildus finansējuma piešķiršanu Mežāres kultūras nama remontam  

46. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

47. Par sadalītā nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanas cenas noteikšanu 

48. Par nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu. 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R. Spēks informē par pašvaldības darbinieku izvērtēšanas procesa 

noslēgumu. Ar komunālās saimniecības nodaļas vadītājiem vienojas par vienotu 

ūdensskaitītāju uzstādīšanu pagastos. Vēlas atrast optimālāko variantu, jo viedo ūdenskaitītāju 

piedāvājums ir samērā dažāds. Tiks sludināts iepirkums par ūdensskaitītāju iegādi.  

Izpilddirektoru sanāksme notika attālināti, caur tiešsaistes platformu “ZOOM”.  

R. Spēks kopā ar domes prieksšēdētāju K. Pabērzu un domes prieksšēdētāja vietnieci 

K. Brūniņu apmeklēja Mežāres kultūras namu. Lielie darbi ir pabeigti, palikuši nelieli 

kosmētiskie darbi iekšpusē. 

Ir saņemts piedāvājums organizēt Krustpils novada teritorijā “Drosmes skrējienu” – 

takas ar dažādu sarežģītības pakāpju šķēršļiem. Tādēļ apmeklēja vecās Sūnu skolas teritoriju, 

blakus esošās meža teritorijas, kur varētu izvietot šķēršļu trases. Tiks lūgts līdzfinansējums no 

novada pašvaldības 50 % apmērā (no 10000 EUR). Piedalās ap 400 dalībnieku, pasākums 

plānots uz 2021. gada jūniju, ja tiks atcelti valstī pieņemtie ierobežojumi COVID-19 

izplatības mazināšanai. 

Noslēdzies iepirkums “Jumta seguma remonts daudzdzīvokļu mājai Kūkas 4” – 

uzvarēja SIA “LC būve”. Noslēdzies iepirkums “Krustpils novada pašvaldības autoceļu 

remontdarbi”-  uzvarēja SIA “MIKOR”. 

Notikusi tirgus izpēte - Noliktavas ēkas un rampas nojaukšana Kūkās, zemākā 

piedāvātā summa - 6761,22 EURO bez PVN. Iepirkumā “Gatora  iegāde” - uzvarēja  SIA  

“SDK”, taču iepirkums  pārtraukts sakarā ar  finanšu  līdzekļu nepietiekamību. 

Tirgus izpēte “Krustpils novada Krustpils pagasta teritorijā asfaltbetona seguma 

uzklāšanas darbi stāvlaukumiem” uzvarēja SIA  ‘”LV ROADS”. 

Pie Laukezera uzstādīts atpūtas laukums ģimenēm ar bērniem. Noslēgti līgumi ar 

projektētājiem par pagastu centru ielu seguma pārbūvi. 

E. Serkova jautā par Mežāres sporta zāles grīdas un jumta remonta jautājumu. R. 

Spēks atbild, ka pagaidām šī jautājuma izskatīšana ir atlikta. 



V. Stiebriņa jautā par situāciju skolās saistībā ar COVID -19. Atbild R. Spēks, ka 

Sūnu skola mācās ierastajā režīmā klātienē. V. Stiebriņa informē par jaunajām maskām, kas 

tika iepirktas skolotājiem. 

K. Pabērzs informē, ka Spunģēnu gājēju un veloceliņš vēl nav nodots ekspluatācijā, 

notiek apgaismojuma regulēšana. Domes priekšsēdētājs atgādina, ka deputātiem 26. novembrī 

plkst. 16.00 jāveic attālinātā balsošana par jaunveidojamā novada vēlēšanu komisijas 

locekļiem, tās priekššēdētāju un vietnieku. K. Pabērzs jautā par domes sēžu norisi attālinātā 

balsošanas režīmā – ir jānodrošina skaņa un attēls tiem, kuri balso attālināti. Izsakās A. 

Dzenuška – visvienkāršākais variants – klātienē uz domes sēdi neierodas neviens, visi 

pieslēdzas tiešsaistes platformā ZOOM un balso DVS “Namejs”. Ir iespējams ierakstīt skaņu 

un attēlu. Vai nu arī visi deputāti balso klātienē. Ja domes sēdē vēlas pieslēgties mediju 

pārstāvji, tad tiks nosūtīta saite, kurā iespējams pieslēgties domes sēdei. 

 

3. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.11. 2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

2020. gada 19. oktobrī saņemts SIA „Mikor” (vienotais reģistrācijas numurs 

45403001297) iesniegums, ar lūgumu izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju smilts - grants un smilts atradnei "Augstkalni" iecirknī “Irbeskalns”, kura atrodas 

Krustpils novada, Mežāres pagasta nekustamajā īpašumā “Irbeskalns”, kadastra numurs 5676 

002 0026.  

1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1996.gada 

2.maija likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu 

fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, kas nosaka, 

ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.696 

„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” un 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts nodeva par bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro, saskaņā ar 2008. gada 8. 

septembra valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras lēmumu” 

protokols nr. 66,  akceptēta atradne „Augstkalni” iecirkņa „Irbeskalns” A kategorijas smilts 

krājumus 285.25 tūkst. m3, no tiem 162.39 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa, smilts-grants un 

smilts atradnes „Augstkalni” iecirkņa „Irbeskalns” izvietojumu plānu, izsniegto derīgo 

izrakteņu atradnes pasi, derīgu līdz 2025.gada 31. decembrim, Valsts vides dienesta 

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 16. oktobra tehniskajiem noteikumiem Nr. 

DA14TN0147, derīgiem līdz 2025.gada 31. decembrim,   

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izsniegt SIA „Mikor” (vienotais reģistrācijas numurs 45403001297), pēc valsts nodevas 

142,29 euro (viens simts četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi) samaksas Krustpils  

novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009118116, budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075, 



bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2025.gada 31. decembrim 

smilts-grants un smilts atradnei "Augstkalni" iecirknī “Irbeskalns”. 

2.  Lēmuma izpildi un atļaujas sagatavošanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007).  

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža”  

plānoto klientu skaita palielināšanu  

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2020. gada 22. oktobrī saņemts 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” (turpmāk arī – aģentūra) direktores 

Solvitas Gedušas iesniegums par plānoto klientu skaitu palielinot no 250 līdz 275 gultas 

vietām. Vietu skaitu iespējams palielināt, sakarā ar telpu izmantošanas lietderības 

pārplānojumu. Pašvaldības domes lēmums nepieciešams, lai veiktu izmaiņas Labklājības 

ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Gultasvietu skaita palielināšana ir atbalstāma, tādējādi veicinot aģentūras resursu 

efektīvu izmantošanu sabiedrības vajadzību apmierināšanai un kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanai. Aģentūrai palielinot gultasvietu skaitu un sniedzot pakalpojumus ir jāizpilda 

virkne normatīvo aktu prasību, kuru atbilstību novērtē Labklājības ministrija pirms attiecīgu 

grozījumu izdarīšanas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 16. panta trešo daļu un 17.panta pirmo daļu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut Krustpils novada pašvaldības aģentūrai „Jaunāmuiža” palielināt plānoto klientu 

skaitu līdz 275 klientiem. 

2. Palielinot plānoto klientu skaitu aģentūrai nodrošināt gultasvietu ierīkošanu un 

pakalpojumu sniegšanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām. 

3. Aģentūras direktorei Solvitai Gedušai veikt nepieciešamās darbības, tajā skaitā 

gultasvietu iekārtošanas kontroli, dokumentācijas iesniegšanu Labklājības ministrijā 

u.tml., lai izdarītu attiecīgos grozījumus Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

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

 

5. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 28. oktobrī ir saņemts Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu atļaut 

pieņemt no SIA “Elpis”, reģ. Nr. 40103114438, dāvinājumu – medikamentu “Mukaltin – 



Zdravopharm tabl. 350 mg Nr.12” 500 gab. par kopējo vērtību 225 EUR. Dāvinājuma 

izlietošanas mērķis – iestādes klientu augšējo elpceļu akūtas saslimšanas ārstēšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19., 27. punktu, 

likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta trešo daļu, 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pieņemt no SIA “Elpis”, reģ. nr. 40103114438, dāvinājumu – medikamentu “Mukaltin 

– Zdravopharm tab. 350 mg Nr.12” 500 gab. par kopējo vērtību 225 EUR Krustpils 

novada pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” vajadzībām. 

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūrai ”Jaunāmuiža” dāvinājumus izlietot iestādes 

klientu augšējo elpceļu akūtas saslimšanas ārstēšanai.  

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

 

 

6. 

Par finansiālu atbalstu Krustpils novada skolēnu radošajām izpausmēm 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 06. novembrī ir saņemts projekta “Mana zeme 

skaistā” darba grupas vadītājas I. Petrovas iesniegums un nodibinājuma ”Zinātnes un 

inovāciju parks” valdes priekšsēdētāja J. Letinska pavadvēstule ar lūgumu atbalstīt Krustpils 

novada skolēnu radošās izpausmes projekta ietvaros. 

Krustpils novada skolās ir uzsākts īstenot projektu “Mana zeme skaistā”, kura mērķis 

ir veicināt skolēnu māksliniecisko iztēli, stiprināt skolu jaunatnē piederības sajūtu un 

mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes. 

Skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos 

telefonus un fotoaparātus. Labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas, izvietoti izstādēs un 

uzdāvināti skolām. 

Projektā no Krustpils novada piedalās 3 skolas – Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, 

Mežāres pamatskola un Vīpes pamatskola. 

Atbalstītājiem, kas atbalsta ar summu no 300 EUR tiks dāvināta viena glezna no 

Krustpils novada skolnieku darbiem. 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt finansējumu 300 EUR apmērā Krustpils novada skolēnu dalībai projektā 

“Mana zeme skaistā”. Finansējumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

2. Apmaksu veikt pēc iesniegtā rēķina. 

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

 

 



7. 

Par zemes ierīcības projektu “Bērzi” un „ Mazbērzi” Krustpils pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot SIA “GEO mērniecība” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa 2020.gada 30. oktobra iesniegumu ”Par zemes ierīcības projekta zemes vienību  

“Bērzi” (5668 007 0455) un “Mazbērzi” (5668 007 0454), Krustpils pagastā, Krustpils novadā 

savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Bērzi”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56680070455) un “Mazbērzi”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56680070454) robežu 

pārkārtošanai uzsākts pēc  īpašnieku -  Vārds, Uzvārds , adrese: [..], Krustpils novads, un SIA 

“Mežbrēķi”, Reģ.Nr.45403026642, juridiskā adrese: “Mednieku māja”, Mežāres pagasts, LV-

5226   īpašnieka  Viļņa Buholca 2020. gada 22. septembra iesnieguma.  

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Bērzi”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56680070455) un “Mazbērzi”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56680070454) robežu 

pārkārtošanai izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

2020.gada 11. marta sēdes protokolu Nr.6, lēmums Nr.6. „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai Krustpils pagastā”.  

 Nekustamais īpašums “Bērzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads ar kadastra 

numuru 56680070069 sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5668 007 0455 ar kopējo platību 17,53 ha. Nekustamais īpašums “Mazbērzi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru 56680070456 sastāv no vienas neapbūvētām 

zemes vienības ar kopējo platību 3,24 ha. Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 56680070455 un 56680070454 robežas ir 

instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM. 

Atbilstoši 2012.gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, īstenojot šo projektu nepieciešama sadalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes vienību kopplatību, zemes lietošanas veidu, 

apgrūtinājumu izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu elementu izvietojuma precizēšana, 

iegūstot precīzus digitālos datus. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56680070455 un 56680070454 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56680070454 (“Mazbērzi”) pievienojot aptuveni 6,61 ha lielu platību, atdalītu no zemes 

vienības 56680070455 (“Bērzi”). 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības:  

1.projektētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0455 – 10,92 hektāri,  

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

lauksaimniecība; 

2.projektētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0454 – 9,85 hektāri. 

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

lauksaimniecība. 

Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – “Bērzi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

 Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu– “Mazbērzi”, 

Krustpils 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 2020.gada 11.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 6., p.6.) „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai 

robežu pārkārtošanai Krustpils pagastā” un projekta izstrādātāja SIA “GEO mērniecība” 

sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 2020.gada 30. oktobra iesniegumu 

par zemes ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp īpašumiem “Bērzi” un “Mazbērzi” 

apstiprināšanu un ņemot vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56680070455 un 56680070454 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56680070454 (“Mazbērzi”) pievienojot aptuveni 6,61 ha lielu platību, atdalītu no zemes 

vienības 56680070455 (“Bērzi”). 

1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1. projektētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0455 platība 10,92 hektāri. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.2. Pēc robežu pārkārtošanas2.projektētās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 

0454 platība 9,85 hektāri. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

adresi – “Bērzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads; 

1.4. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu “Mazbērzi”, 

Krustpils 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. 

 

 

8. 

Par zemes ierīcības projekta „ Sīļi” Krustpils pagastā, apstiprināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot SIA “GEO Mērniecība”, reģistrācijas Nr.45403028111, juridiskā adrese: 

”Spunģēni 1”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts CA 0016,izsniegts 18.10.2019 derīgs līdz 

20.01.2023) 2020.gada 5.novembra iesniegumu Nr.137-2020 par zemes ierīcības projekta 

”Sīļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Sīļi”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5668 001 0101 uzsākts pēc tā īpašnieka – LL TIMBER, 

Reģ.Nr.45403023434, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 12-12, Jēkabpils, LV-5202 2020.gada 

15. oktobra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no divām neapbūvētām zemes vienībām 

ar kopējo platību 21,2 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 001 0101  ar platību 15,4 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2020. gada 14. oktobra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 21, p.3) ”Par 

atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā/Sīļi,56680010101/. 

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

kadastra apzīmējumu 56680010101 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, atbilstoši LR MK 

2012.gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 

jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība, 

apgrūtinājumus izraisošo objektu izvietojums un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādāta pamatojoties uz VZD Jēkabpils 

rajona nodaļas Mērniecības biroja 1997.gada 8. augusta robežu plānu. Projekta mērķis - 

sadalīt īpašuma „ Sīļi”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 001 0101 ar platību 15,4 ha  divās zemes vienībās,(grafiskajā daļā nr.1 un 

nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0266 - platība 2,7 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0267 -   platība 12,7 

ha. 

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

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0266 -  

platība 2,7 ha - atstājams nosaukums “Sīļi”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un nosakāms 

zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0267 -  

platība 12,7 ha piešķirams jauns nosaukums „Lauka Sīļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 

14.oktobra  lēmumu (sēdes protokols Nr.21. p.3   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu Krustpils pagastā /56680010101,Sīļi/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2020.gada 5.novembra iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta “Sīļi” apstiprināšanu un, ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Sīļi” Krustpils pagastā,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Sīļi”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 001 

0101), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 



apzīmējumu 5668  001 0101, ar platību 15,4 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0266 ar  

platību 2,7 ha: atstāt nosaukumu “Sīļi”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un noteikt 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0267 ar  

platību 12,7 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Lauka Sīļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

un saglabāt Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 19.oktobrī saņemts nekustamā īpašuma [..], 

īpašnieces Vārds Uzvārds rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu Vārds Uzvārds. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Vārds Uzvārds, personas kods [..], 

no 2018.gada 26. decembra ir deklarējis dzīvesvietu [..], norādot tiesisko pamatu deklarēt 

dzīvesvietu šajā adresē – radniecība ar īpašnieci Vārds Uzvārds. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Vārds Uzvārds, deklarētā dzīvesvieta [..], bija uzaicināts Krustpils novada pašvaldībā 

līdz 2020.gada 30. oktobrim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu adresē [..]. Uzaicinājums 2020.gada 19. oktobrī “Par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/1211 nosūtīts uz Vārds Uzvārds deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par Vārds Uzvārds, personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu “[..], jo nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds Uzvārds.     

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

10. 

Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

 

 Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds, 2020.gada 28.oktobra iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa 

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

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

slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem. Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 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”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Veikt Vārds Uzvārds pašvaldībai piederošā dzīvokļa, adrese [..] Krustpils novads, 

apmaiņu pret pašvaldībai piederošo dzīvokli, adrese [..], Krustpils novads, slēdzot 

terminētu īres līgumu uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

minētās adreses. 

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

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

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

pagarināt līgumu.     

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

      

  



 

11. 

Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot Vārds Uzvārds, 2020.gada 28. oktobra iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa  

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

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

slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem. Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 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”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Veikt Vārds Uzvārds pašvaldībai piederošā dzīvokļa adrese [..], Krustpils novads apmaiņu 

pret  pašvaldībai piederošo dzīvokli, adrese [..], Krustpils novads, slēdzot terminētu īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav īres un 

pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

minētās adreses. 

3. Uzdot Vārds Uzvārds samaksāt īres un pamatkalpojumu parādu par dzīvokli [..], Krustpils 

novads. 

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

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

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

pagarināt līgumu.     

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

 
 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/15 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 
 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) aģentūras “Jaunāmuiža” 

2021.gada plānotos izdevumus un veiktos aprēķinus pašvaldības domei jālemj par maksas 

palielināšanu attiecīgajiem pakalpojumiem un grozījumu izdarīšanu pašvaldības 2017.gada 



15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

maksas pakalpojumiem”, nosakot atbilstošus izcenojumus.  

Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto 

daļu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 25.novembra saistošos 

noteikumus Nr. 2020/15 „Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem” un paskaidrojuma rakstu.  

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai.  

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē.   

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

 

 

 

13. 

Par atbrīvošanu no nomas maksas 

  

 Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē.  

Ziņo K. Pabērzs. 

Ministru kabinets 2020. gada 6. novembrī ar rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Saeima jau gada sākumā - 2020. gada 20. martā bija pieņēmusi likumu “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

izplatību” (zaudējis spēku ar 09.06.2020.), kura mērķis bija noteikt pasākumus valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus. Likuma 

13. pants noteica, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas 

personas kontrolētas kapitālsabiedrības, uz ārkārtējās situācijas laiku atbrīvo krīzes skarto 

nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par 

publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus 

samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — 

elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Šobrīd ir atkal izsludināta ārkārtējā situācija, bet likuma darbība nav atjaunota vai 

jauns likums nav pieņemts. Pašvaldība var lemt par komersantu atbalstīšanu ārkārtējās 

situācijas laikā.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās 

daļas 21. un 27. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem Nr. 151 

“Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies 

finanšu situācija”,  



atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus - pašvaldības īpašumu 

nomniekus no nomas maksas ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu 

Nr. 655 izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 9. novembra, 

pamatojoties uz komersanta iesniegumu. 

2. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt 

lēmumus, izdot rīkojumus grāmatvedībai un parakstīt nepieciešamos dokumentus 

lēmumā noteikto atlaižu piemērošanai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

 

 

14. 

Par grozījumiem KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa. Atbild R. Spēks. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 

24. pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Krustpils novada 

pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas 

komisijas 26.10.2020. sēdes lēmumu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Kārlis Pabērzs (jun.) (1 balss), 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt sekojošus grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā: 

1.1.Aizstāt 29. punktā koeficientu “2,11” ar koeficientu “2,01” 

1.2.Aizstāt 36. punktā koeficientu “1,79” ar koeficientu “1,72”. 

 

2. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.1, izsakot to sekojošā redakcijā:  

  



Pielikums Nr.1 

Nr.p.

k 

Struk

-

tūrvi
e-

nības 

Nr.p.
k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesiju 
klasif. 

kods 

Slodze  Amata saime 

Ama

ta 

līme-
nis 

Mēneš- 
algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 
2018.g. 

Noteiktā 

alga par 
slodzi ar 

01.01. 

2021. 

1. 1. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētājs 
1111 23 1 

1.Administratīvā 

vadība 
      2163 

2.  Vadība 

Novada domes 

priekšsēdētāja 
vietnieks  

1111 24  Atbrīvotais 
1.Administratīvā 

vadība 
      1851 

3. 2. Administrācija Izpilddirektors 1112 38 1 
1.Administratīvā 

vadība 

IV 

B1 
15 2353 1851 

4. 3. 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļas vadītājs 

1211 03 

Ar novada 

domes 

lēmumu 
apstiprināts 

nodaļas 

darbinieks 

12.Finanšu 
vadība un analīze 

IV 11 1382 1401 

5.     
Galvenais 

grāmatvedis 
1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1334 

6.   Finansists 2412 01 1 

12.3. Finanšu 

uzskaite un 

analīze 

pašvaldībā 

III 10 1287 1334 

7.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

8.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

9.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

10.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

11.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

12.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 1041 

13. 4. 
Administratīvā 

nodaļa 

Administratīvās 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 
domes 

lēmumu 

apstiprināts 
nodaļas 

darbinieks 

 1.Administratīvā 

vadība 
 I  11 1382  1221 

14.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 
pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 

15.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 
analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 



16.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1131 

17.     

Personāla 

vadības 

speciālists 

2423 07 1 
30.Personāla 
vadība 

IVA 10 1287 1131 

18.     
Iepirkumu 

speciālists 
3323 01 1 2. Apgāde III B 9 1190 1041 

19.     
Dokumentu 
pārvaldības 

speciālists 

4222 07 1 

18.3. 
Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 
Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 1041 

20.    
Dokumentu 
pārvaldības 

speciālists 

4222 07 1 

18.3. 
Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 
Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 1041 

21.     
Datortīklu un IS 
administrators 

2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 

un uzturēšana 

II B 9 1190 1041 

22.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 
un uzturēšana 

II B 9 1190 1041 

23.     

Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

2432 08 1 

24. 

Komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

II 9 1190 1041 

23.A   
Arhīva 
pārvaldības 

speciālists 

3343 10 

 
1 

18.1. 

Informācijas 
apkopošana un 

analīze. Arhīvu 

pakalpojumi 

III 9 1190 1041 

24. 5. 
Attīstības 

nodaļa 

Attīstības 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 
domes 

lēmumu 

apstiprināts 
nodaļas 

darbinieks 

51. Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1221 

25.     

Teritorijas 
plānošanas un 

darba ar 

uzņēmējiem 
speciālists 

2164 01 1 
51. Teritorijas 
plānošana 

II 9 1190 1041 

26.     
Projektu 

vadītājs 
2422 01 1 

32. Projektu 

vadība 
III A 11 1382 1131 

27.     
Projektu 
koordinators 

2422 02 1 
32. Projektu 
vadība 

II A 9 1190 1041 

27.A   
Projektu 

koordinators 
2422 02 0,3 

32. Projektu 

vadība 
II A 9 1190 868 

28.     
Projektu 

administrators 
4312 02 1 

14. 

Grāmatvedība 
III A 9 1190 1041 

29.     

Jaunatnes un 

tūrisma lietu 

speciālists 

2422 27 1 
35.Politikas 
ieviešana 

II 9 1190 1041 



30.     Būvinženieris 2142 01 0,5 
20.Inženiertehnis

kie darbi 
II 9 1190 1041 

31. 6. 

Krustpils 

novada 
pašvaldības 

būvvalde 

Būvvaldes 

vadītājs, 

arhitekts 

1213 23 1 
51.Teritorijas 
plānošana 

V 14 2264 1900 

32.     Būvinspektors 2422 54 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
IV B 12 1647 1647 

33.     
Būvinspektora 
palīgs  

2422 55 1 
51.Teritorijas 
plānošana 

IV A 11 1382 1382 

34.     

Būvvaldes 

speciālists- 
lietvedis 

3341 04 1 

18.3. 

Informācijas 
apkopošana un 

analīze. 

Dokumentu 
pārvaldība 

IV A 10 1287 1100 

35. 7.  

Krustpils 

novada 

dzimtsarakstu 
nodaļa 

Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājs 
1213 23 0,5 

46. 
Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 

III 10 1287 1131 

36. 8. 

Vides un civilās 

aizsardzības 
dienests 

Vides un civilās 

aizsardzības 
dienesta 

vadītājs 

1213 23 1 
26.3. Kontrole 
un uzraudzība 

III B 10 1287 1221 

37.     
Civilās un vides 
aizsardzības 

speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III A 9 1190 1041 

38.     

Civilās un vides 

aizsardzības 
speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III A 9 1190 1041 

39. 9. 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļas vadītājs 

1219 03 0,8 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 1221 

40.     

Saimnieks- 
sagādnieks, 

mikroautobusa 
vadītājs 

5151 03 1 
3.Apsaimniekoša

na 
II C 9 1190 950 

41.     
Ēkas uzraugs-
apkopējs 

9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

42.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

43.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

IIB 3 608 549 

44.     
Sētnieks, 
apkopējs 

9613 01 1 
13.Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 549 

45.   

Darba 

aizsardzības 

speciālists 

2263 01 0,5 
6. Darba 

aizsardzība 
III  8 1093 1041 

46. 10.  
Krustpils 
novada 

bāriņtiesa 

Bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, 

Bāriņtiesas 

loceklis 
Atašienes 

pagastā 

1344 05 1 45. Bāriņtiesas III 11 1382 1221 



47.     

Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

vietnieks, 
bāriņtiesas 

loceklis Kūku 

pagastā  

1344 06 0,7 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1221 

48.     

Bāriņtiesas 
loceklis 

Krustpils 

pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1221 

49.     

Bāriņtiesas 

loceklis 
Mežāres 

pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1221 

50.     

Bāriņtiesas 
loceklis Variešu 

un Vīpes 

pagastā 

3412 06 0,8 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1221 

51.     
Bāriņtiesas 

sekretārs 
3342 16 0,5 

18.3. 
Informācijas 

apkopošana un 

analīze. 
Dokumentu 

pārvaldība 

III 7 996 1041 

52. 11. 

Krustpils 

novada 
Sociālais 

dienests 

Sociālā dienesta 
vadītājs 

1344 03 1 
39.Sociālais 
darbs 

V 11 1382 1221 

53.     

Sociālā dienesta 

vadītāja 

vietnieks, Vīpes 
pagasta 

sociālais 

darbinieks 

1344 04 1 
39.Sociālais 
darbs 

IV  10 1287 1041 

54.     

Atašienes 
pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

55.     

Kūku pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 
darbs 

III B 9 1190 950 

56.     

Kūku pagasta 

sociālais 
darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

57.     

Mežāres 

pagasta 
sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 
darbs 

III B 9 1190 950 

58.     
Variešu pagasta 
sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

59.     

Krustpils 
pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

60.     

Sociālais 

darbinieks 
darbam ar 

ģimeni un 

bērniem 

2635 03 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 950 

61. 12. 

Novada kultūras 

darba 

koordinators 

Novada kultūras 

darba 

koordinators 

1431 11 1 33. Radošie darbi III 9 1190 1041 

62. 13. 

Atašienes 

pagasta 

pārvalde 

Atašienes 

pagasta 
pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 
vadība 

II A 13 1917 1146 



63.     
Lietvedis - 

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

64.     
Saimniecības 
vadītājs 

1219 27 1 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 872 

65.     
Atašienes 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 763 

66.     

Atašienes 

pagasta kultūras 
darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi I C 7 996 763 

67. 14. 
Krustpils 
pagasta 

pārvalde 

Krustpils 

pagasta 

pārvaldes 
vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1190 

68.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

69.     
Saimniecības 
vadītājs 

1219 27 1 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 905 

70.     

Krustpils 

bibliotēkas 
vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 791 

71.     

Krustpils 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

I 6 899 670 

72.     

Krustpils 

pagasta kultūras 

darba 
organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 791 

73. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Kūku pagasta 

pārvaldes 
vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1345 

74.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

75.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 1021 

76.     Kasieris 4311 02 0,3 14.Grāmatvedība I 5 802 716 

77.     
Kūku 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 892 

78.     

Kūku 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

I 6 899 723 

79.     
Zīlānu 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 892 

80.     

Kūku pagasta 

kultūras darba 
organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 892 



81. 16. 

Mežāres 

pagasta 
pārvalde 

Mežāres 

pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1165 

82.     
Lietvedis-
kasieris 

4120 03 1 
23.Klientu 
apkalpošana 

II A 6 889 716 

83.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 886 

84.     

Mežāres 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

III 10 1287 776 

85.     

Mežāres 

pagasta kultūras 

darba 
organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 776 

86. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes 
vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1227 

87.     
Lietvedis-
kasieris 

4120 03 1 
23.Klientu 
apkalpošana 

II A 6 889 716 

88.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 933 

89.     

Variešu 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

III 10 1287 815 

90.     
Variešu 
bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 662 

91.     

Variešu pagasta 

kultūras darba 
organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 815 

92. 18. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Vīpes pagasta 
pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1160 

93.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 716 

94.     
Saimniecības 
vadītājs 

1219 27 1 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 882 

95.     
Vīpes 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 771 

96.     

Vīpes pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 
33.  Radošie 
darbi 

1 C 7 996 771 

97. 19. 
Amatniecības 

centrs "Māzers" 

Amatniecības 

centra vadītājs 
1213 23 1 

1. Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 821 

98.   
Kokamatniecība

s meistars 
7522 01 0,25 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

V 7 996 884 



99.   Apkopējs 9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

I 1 450 500 

100.   
Grafikas 
dizainers 

2166 03 0,2 

19.1. Informācija

s tehnoloģijas. 
Datorgrafika un 

WEB dizains 

I 7 996 884 

 

3. Ar 2021. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības nolikuma Pielikuma Nr.2, izsakot tās sekojošā redakcijā:  

Pielikums Nr.2 

Nr.p.

k 

Struk
-

tūrvi

e-

nības 

Nr.p.

k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesijas 

kods 
Slodze  Amata saime 

Ama
ta 

līme

nis 

Mēnešalg

u grupa 

Maksimālā 
alga par 

slodzi no 

2018.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.01. 

2021. 

1. 1.  

Atašienes 

pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 
sētnieks  

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

2.     
Autobusa 
vadītājs  

8331 01 1 
41.Transportlīdze
kļa vadīšana 

III 7 996 713 

3.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 0,75 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 713 

4.     
Kurinātājs-

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

5.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

6.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

7.     Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

8.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

9. 2. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskola 

Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 
funkcija 

III 7 996 625 

10.     Laborants 3111 08 0,6 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

11.     

Apkopējs- 

kurinātājs 
(Mākslas sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

12.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

13.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

14.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 520 

15.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

16.     

Kurinātājs- 

strādnieks (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

17.     

Kurinātājs- 

strādnieks (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

18.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

19.    Medmāsa 2221 34 0,25 5.2.Aprūpe II 6 899 660 

20.     PII aukle 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 530 

21.     
Nakts aukle (no 
sept.-jūlijam) 

5311 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 530 



22.     
Nakts aukle (no 

sept.-jūlijam) 
5311 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 530 

23. 3. 

Krustpils 

pagasta 

pārvalde 

Strādnieks 

(saimniecības 

daļā) 

9214 03 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

24.     
Santehniķis-

strādnieks 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 778 

25.     
Kurinātājs- 
strādnieks  

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 520 

26.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

27.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

28.     
Kurinātājs (okt.-

maijs) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

29.     

Apkopējs- 

dežurants 

(Sporta z.)  

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

30.     

Apkopējs- 

sētnieks (PP, 

KN) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

31.     
Apkopējs- 
sētnieks (B-ka) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

32. 4. 
Krustpils 

pamatskola 

Saimniecības 

pārzinis 
5151 11 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 713 

33.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 625 

34.    
Darba 
aizsardzības 

speciālists 

3119 04 0,75 
6. Darba 

aizsardzība 
III 8 1093 850 

35.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

36.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

37.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

38.     Sētnieks 9613 01 0,75 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

39.     
Autobusa 

vadītājs  
8331 01 1 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 810 

40.     Medmāsa 2221 34 1 5.2.Aprūpe II 6 899 660 

41.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

42.     

Kurinātājs-

strādnieks (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

43.     
Kurinātājs (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 520 

44.     
Kurinātājs (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 520 

45   
Dežurants– 

apkopējs 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

46. 5. 
Kūku pagasta 
pārvalde 

Apkopējs-

sētnieks (PP, 
KN, Zīlānu b-

ka) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

47.     
Apkopējs-
sētnieks (Kūku 

b-ka) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

48.     
Mākslinieks 

noformētājs 
3432 11 1 33.Radošie darbi II 8 1093 595 

49.     
Autobusa 
vadītājs 

8331 01 1 
41.Transportlīdze
kļa vadīšana 

III 7 996 810 

50.     
Santehniķis-

elektriķis 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 778 



51.     
Santehniķis- 

metinātājs 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 778 

52.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 560 

53.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IV 5 802 560 

54.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 560 

55.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 560 

56.     
Labiekārtošanas 
strādnieks 

9214 03 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

57.     
Labiekārtošanas 

strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

58.     
Labiekārtošanas 

strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

59.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

60.     
Apkopējs-
sētnieks (Sūnu 

sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 

 
450 

 

500 

61. 6. 
Sūnu 
pamatskola 

Saimniecības 
pārzinis  

5151 11 1 
3.Apsaimniekošan
a 

II B 8 1093 713 

62.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 625 

63.     Medmāsa 2221 34 0,75 5.2.Aprūpe II 6 899 660 

64.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 810 

65.     
PII skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 705 530 

66.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

67.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

68.     
Apkopējs- 
dežurants 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

69     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

70.     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

71.     
Apkopējs- 
sētnieks 

(bērnudārzs) 

9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

72.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

73.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

74. 7. 

Mežāres 

pagasta 
pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks (PP) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

75.     
Apkopējs (KN, 

B-ka) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

76.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

77.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IV 5 802 560 

78.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 560 

79.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 560 

80.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IV 5 802 560 



81.   
Elektriķis- 

santehniķis 
7411 01 0,5 

20.Inženiertehnisk

ie darbi 
I 7 996 778 

82. 8. 
Mežāres 

pamatskola 

Saimniecības 

pārzinis 
5151 11 0,75 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 713 

83.     Lietvedis 3341 04 0,25 
38.Sekretariāta 
funkcija 

III 7 996 625 

84.     Strādnieks 9214 03 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A  2 530 500 

85.     
Apkopējs- 
dežurants 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

86.     
Apkopējs- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

87.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

   Medmāsa 2221 34 0,2 5.2.Aprūpe II 6 899 660 

88. 9. 
Variešu pagasta 
pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks (PP, 

KN) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

89.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 560 

90.     
Kurinātājs-

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 560 

91.     
Kurinātājs (okt.-

maijs) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 560 

92.     
Kurinātājs (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 560 

93.     

Apkopējs- 

sētnieks 
(Antūžu KN) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 530 500 

94.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 810 

95.     
Strādnieks- 

santehniķis 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 778 

96     
Apkopējs- 
sētnieks 

(Liepenes sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 530 500 

97.   
(Svītrots ar 
24.04.2019. 

domes lēmumu) 

       

98. 10. 
Variešu 

sākumskola 

Lietvedis- 

dežurants 
3341 04 0,75 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 625 

99.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

100.   
Sporta zāles 
pārzinis-

instruktors 

3423 02 0,1 

48. Sporta 

organizēšana un 

profesionālais 
sports 

II 8 1093 750 

101.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

102.     
Dežurants- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

103.     
PII skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 705 530 

104.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

104.

A 
  Medmāsa 2221 34 0,25 5.2. Aprūpe II 6 899 660 

105. 11. 
Vīpes pagasta 
pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks (PP, 

KN, B-ka, AC) 

9112 01 0,8 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

106.   
Apkopējs- 
sētnieks (klubs.) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

107.     
Kurinātājs (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 



108.     
Kurinātājs (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

109.     
Kurinātājs (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

110.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

II A  2 530 500 

111 12. 
Vīpes 

pamatskola 
Lietvedis 3341 04 0,55 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 625 

112.   
Apkopējs- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 500 

113.     
Apkopējs- 
sētnieks 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 500 

114.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

115.     
Kurinātājs (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 500 

116.     
Kurinātājs (no 
okt.-maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 500 

117.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 0,65 

41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 810 

118.     
PII skolotāja 

palīgs 
5312 01 1 

29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 530 

119.     
PII skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 705 530 

   Medmāsa 2221 34 0,2 5.2. Aprūpe II 6 899 660 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

15. 

Par bezcerīgo parādu norakstīšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.11.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas un  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Antūžu pamatskolas direktora iesniegums ar 

lūgumu ļaut norakstīt iestādes grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru bezcerīgos parādus. 

Ņemot vērā, ka Likuma par budžetu un finanšu vadību 29. panta trešā daļa nosaka, ka 

no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta apstiprināto grāmatvedības 

uzskaites kārtību. 2018. gada 13. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, kas nosaka, ka prasības, 

kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai 

ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos 

izdevumos. 

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

otro daļu, Likums par budžetu un finanšu vadību 29. panta trešo daļu, 2018. gada 13. februāra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. 

punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. DZĒST no Antūžu pamatskolas grāmatvedības uzskaites šādus šaubīgo debitoru 

parādus: 



Nr.p.k. Parādnieks Parāda 

summa EUR 

Piezīmes 

Īrnieki 

1. Vārds Uzvārds 63,65 

Pārņemts no Kūku speciālās 

internātpamatskolas 2007. gada 10. 

jūlijā, Noilgums vairāk kā desmit 

gadi 

2. Vārds Uzvārds 156,94 Noilgums vairāk kā desmit  gadi 

3. Vārds Uzvārds 38,23 Noilgums vairāk kā desmit gadi 

4. Vārds Uzvārds 7,81 Persona mirusi 

5. Vārds Uzvārds 
21,51 

 

Pārņemts no Kūku speciālās 

internātpamatskolas 2007. gada 10. 

jūlijā, Noilgums vairāk kā desmit 

gadi 

6. Vārds Uzvārds 
10,09 

 

Pārņemts no Kūku speciālās 

internātpamatskolas 2007. gada 10. 

jūlijā, Noilgums vairāk kā desmit 

gadi 

7. Vārds Uzvārds 281,88 

Pārņemts no Kūku speciālās 

internātpamatskolas 2007. gada 10. 

jūlijā, Noilgums vairāk kā desmit 

gadi 

Kopā 580,11 

2. Publicēt Krustpils novada mājas lapā internetā informāciju par parādu dzēšanu. 

3. Lēmuma izpildi veic Antūžu pamatskolas grāmatvedības speciālists.  
 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma  “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads otrā izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 16.septembra  domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.16., 6),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā atsavināšanu par domes 

nosacīto cenu 7020 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 4.novembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2020.gada 6.novembra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

06.07.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

Trešās 

izsoles 

sākumcena 

(30% 

samazināju

ms) 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

5000 7800 7020 5460 1147 



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

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

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

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

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

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

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

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova,  

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

Stiebriņa, (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs (2 

balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Spulgas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 004 0019, kopēja platībā 2.59 ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads trešā izsolē par 

nosacīto cenu  5460 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt trešās izsoles soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 

% (desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 100 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 28.decembrī, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Vīcupēni”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 16.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.16., 5),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 14445 EUR. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 16. septemba atsavināšanas 

un izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 



“Vīcupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 14445 

EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 14495 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Kļaviņa zemnieku 

saimniecība "SĪKSTUĻI", adrese: “Sīkstuļi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5676 002 0005 ar kopējo platību 6.98 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Kļaviņa zemnieku saimniecība "SĪKSTUĻI", adrese: “Sīkstuļi”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 14495 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 
 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Kūres”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 12),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu 

“Kūres”  adresi “Kūrāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto 

cenu 3000 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 3050 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Vārds Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 



 

1. Apstiprināt nekustamās manta ar nosaukumu “Kūres” adresi “Kūrāni”, Vīpes  

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 56960020127 ar kopējo platību 0.77 ha 

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

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3050 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

19. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Grāvmalas”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 13),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 7600 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 7650 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Variešu pagasta “Ķoderu” 

zemnieku saimniecība, reģistrācijas numurs 45404004055, adrese: “Ķoderi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

 atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt nekustamās manta “Grāvmalas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 56940100283 ar kopējo platību 2.57 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Variešu pagasta “Ķoderu” zemnieku saimniecība, reģistrācijas numurs 

45404004055, adrese: “Ķoderi”, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 7650 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 



4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 
 

20. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Rugaine”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 14),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 8500 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 8550 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja- Vārds Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās manta “Rugaine”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 005 0164  ar kopējo platību 3.34  ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 8550 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

 

21. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 17),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu “Marina”  adresi “Marinas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par 

domes nosacīto cenu 1400 EUR. 



Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

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

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5676 005 0364  ar kopējo platību 0.1432 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 1450 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

22. 

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

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 18),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Aizupieši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 6900 

EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

pēdējo nosolīto cenu 6950 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja- Krustpils pagasta Felsa 

zemnieku saimniecība "VĪNKALNI", reģistrācijas Nr.45404000674, adrese: “Vīnkalni”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

 atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt nekustamās manta “Aizupieši”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0098  ar kopējo platību 2.68 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs –  Krustpils pagasta Felsa zemnieku 

saimniecība "VĪNKALNI", reģistrācijas Nr.45404000674, adrese: “Vīnkalni”, 

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

6950 EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Felss lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

23. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septembrī domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 7),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 19500 EUR.     

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000542338 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta 

noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pieci dalībnieki, pēc  simts astoņpadsmit soļu nosolīšanas 

par pēdējo nosolīto cenu 43100 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – SIA “DIŽMEŽS”, 

reģistrācijas Nr. 45403005284.  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 005 0193, ar kopējo platību 5.14 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

43100 EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020. gada 21. 

septembra EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 1. janvārī  

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības dati) 

EUR 

2020.g. 2. janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

9200 1405, meža audzes 

vērtība 5806 

Zemes 1176.22 

Un mežaudzes 

vērtība 3130.76 

19500 

 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Mežavoti 7”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 005 0193 ar kopējo platību 5.14 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – SIA “Dižmežs”, reģ.nr  45403005284, 

adrese: “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204 (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 43100 EUR. 

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

rekonstrukcija. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta energoefektivitāte 

Variešu ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas 

ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības 

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

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

mobilitāte Uzdevums 8.1. attīstīt publisko inženiertehniskās apgādes tīklu un 

objektu infrastruktūru. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības 

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

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

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežavoti 7”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0193 ar kopējo platību 5.14 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 43100 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 43100  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

  



 

24. 

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

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septembrī domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 16),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

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

28600 EUR.     

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000603126 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta 

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

nosolīto cenu 28800 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – Vārds Uzvārds, adrese [..].  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 001 0017, ar kopējo platību 12.64 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

28800 EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 9.septembra  

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.janvārī  

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR 

23300 8395 Zemei kadastra 

apzīmējums: 5676 001 

0073 -1252.28; 5676 

001 0100-570.61;5676 

001 0111- 597.41 

28600 

 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 5676 001 0017 ar kopējo platību 12.64 ha izsoles rezultātus, 

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

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 28800 EUR. 



2. Noteikt atsavināšanas mērķi –  Mežāres ciema katlu mājas atjaunošana, veicot 

jauna granulu katla iegādi un uzstādīšanu. Investīciju projekta rezultātā tiks 

veicināta energoefektivitāte Mežāres ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, 

paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst 

Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. 

gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam (turpmāk- RV) 

RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 8.1. attīstīt publisko inženiertehniskās 

apgādes tīklu un objektu infrastruktūru. Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 2020.gada līdz 2022.gadam” 

(55. punkts). 

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunsaknes”, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 001 0017 ar kopējo platību 

12.64 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 28800 EUR. 

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 28800  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

25. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lidlauka taka”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba atsavināšanas 

un izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma ar 

nosaukumu “Lidlauka taka”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes 

nosacīto cenu 1600 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pierobežnieks (zemes divi kopīpašnieki, ar 

kuriem robežojas apsavināmais objekts), pēc viena soļa nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 

1650 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja-  kopīpašnieki, katrs ½ (vienu otro) domājamo daļu: 

Vārds Uzvārds, adrese: [..] un Vārds Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās manta “Lidlauka taka”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0320 ar kopējo platību 0.2184 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – kopīpašnieki, katrs ½ (vienu otro) domājamo daļu: Vārds 

Uzvārds, adrese: [..] un Vārds Uzvārds, adrese: [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko 

nosolīto cenu 1650 EUR. 

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



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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

26. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baravikas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septembrī domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 10),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Baravikas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 22100 

EUR.     

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000602863 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta 

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

pēdējo nosolīto cenu 30300 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – Vīpes pagasta Krūmiņa 

zemnieku saimniecība "JASMĪNI", reģistrācijas Nr. 45401012900.  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Baravikas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5696 003 0229, ar kopējo platību 8.76 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

30300  EUR. 

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

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus 

vērtība 

2020.gada 

9.septembra  EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

Sākumcena EUR 

19600 7823 Zemei 5430.94 22100 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



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

kadastra Nr. 5696 003 0229 ar kopējo platību 8.76 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Vīpes pagasta Krūmiņa zemnieku 

saimniecība "JASMĪNI", reģistrācijas Nr. 45401012900 (turpmāk - Pircējs), par 

augstāko nosolīto cenu 30300 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Stāvlaukuma izbūve pie Vīpes pamatskolas. 

Investīciju projekta rezultātā tiks labiekārtots stāvlaukums pie Vīpes pamatskolas. 

Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. 

gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības 

virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 8.2. 

transporta infrastruktūru un satiksmes drošību. Investīciju projekts ir iekļauts 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā 

sadaļā “Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts atkarībā no pieejamā 

finansējuma” (65. Punkts). 

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

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Baravikas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0229 ar kopējo platību 8.76 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 30300 EUR.  

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

līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 30300  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

27. 

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 29.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.17., 15),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

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

Vārpa Nr.9”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 1800 

EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta 

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

nosolīto cenu 1850 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja- Vārds Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

daļu  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamās manta “D/s Vārpa Nr.9”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 001 0213 ar kopējo platību 1121 m2 izsoles rezultātus, nekustamo 



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

nosolīto cenu 1850 EUR. 

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

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

28. 

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

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 16.septemba domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.16., 7),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

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

Nr.8”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 900 EUR. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta 

noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās divi dalībnieki, tai skaitā pirmpirkuma tiesīgā persona, 

pēc sešu soļu nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 1200 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja- 

Vārds Uzvārds, adrese: [..]. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

 atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās manta “D/s Meždārzi Nr.8”, Krustpils  pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0106  ar kopējo platību 0.0607 ha izsoles 

rezultātus, nekustamo īpašumu, par augstāko nosolīto cenu 1200 EUR. 

2. Nosūtīt piedāvājumu pirmpirkuma tiesīgai personai – Vārds Uzvārds, adrese: [..]  

par nekustamās īpašuma “D/s Meždārzi Nr.8”, Krustpils  pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 003 0106  ar kopējo platību 0.0607 ha pirkšanu par 

augstāko nosolīto cenu 1200 EUR. 

3. Uzdot Vārds Uzvārds viena mēneša laikā ierasties Krustpils novada domē Rīgas 

ielā 150A, Jēkabpilī,  pirkuma līguma noslēgšanai par nosolīto cenu 1200 EUR. 

Gadījumā, ja Vārds Uzvārds, neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir 

atteikusies slēgt pirkuma līgumu, pirkuma līguma slēgšana tiks piedāvāta solītājai 

– Vārds Uzvārds, adrese: [..].  

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 



 

 

29. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604928 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

5800. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 004 0094, 3,03 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 2515. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 750 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  

8400 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vasarāji”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 004 0094, ar kopējo 

3,03 ha platību par nosacīto cenu 8400 EUR.  

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

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

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



28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

30. 

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

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Vārpa Nr.3” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000605016 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

1000. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0207, 0.09 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 757. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 900 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  

1900 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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



Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Vārpa Nr.3”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0207, ar kopējo 0.09 

ha platību par nosacīto cenu 1900 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

31. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.25”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Vārpa Nr.25” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000606004 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

1250. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0229, 0.1106 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 940. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 850 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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



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

2100 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Vārpa Nr.25”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0229, ar kopējo 

0.1106 ha platību par nosacīto cenu 2100 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

32. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.38”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Vārpa Nr.38” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000605975 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 



 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   840 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0242, 0.07 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 518 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 860 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

1700 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Vārpa Nr.38”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0242, ar kopējo 

0.07 ha platību par nosacīto cenu 1700 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma “D/s Vārpa Nr.48”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Vārpa Nr.48” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000605933 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 



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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  1090 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0140, 0.1 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 655 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 860 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

1950 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

Vārpa Nr.48”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0140, ar kopējo 0.1 

ha platību par nosacīto cenu 1950 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

34. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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



Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000605911 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 008 0593, 0.6623 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 74 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 840 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  

2400 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Mežarasas”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 008 0593, ar kopējo 

0.6623 ha platību par nosacīto cenu 2400 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 



 

35. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604816 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   10900 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 001 0169, 4,92 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 4680 EUR.  Pašvaldības izdevumi : mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 900 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  

14200 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kotels”, Kūku  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 001 0169, ar kopējo 4,92 ha 

platību par nosacīto cenu 14200EUR.  

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

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 



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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000604844 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   120 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 007 0228, 0.07 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 12 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 800 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  

920 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunkalnieši”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 007 0228, ar kopējo 

0.07 ha platību par nosacīto cenu 920 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

37. 

Par nekustamā īpašuma “Oļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604994 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   1900 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 004 0155, 1,2 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 236 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 900 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  

3300 EUR.  

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

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



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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Oļi”, 

Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 004 0155, ar kopējo 1,2 ha platību 

par nosacīto cenu 3300 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

38. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Atašienes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604980 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs - Sabiedrības ar ierobežotu 

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

īpašuma vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību  6300 

EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5646 004 0156, 3,58 ha platībā. 



 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1304 EUR. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 900 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  

8100 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunpils”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5646 004 0156, ar kopējo 

3,58 ha platību par nosacīto cenu 8100 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

39. 

Par nekustamā īpašuma “Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000604744 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

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

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

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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

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

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 9.novembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles sākumcena EUR 

12900 2244 17500 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi : 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda EUR 200. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

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

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

17500. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

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

5694 005 0289, ar kopējo 6,9 ha platību, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu, atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš 

Felss, Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Kristīnes”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra 

Nr. 5694 005 0289, ar kopējo 6,9 ha platību, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1.nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 17500 EUR;  

2.2.izsoles soli – 100 EUR; 

2.3.izsoles reģistrācijas maksu – 50 EUR; 

2.4.noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 28.decembrī sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils; 

2.5.uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 



3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Variešu pagasta Variešu ciema katlu mājas rekonstrukcija. 

Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta energoefektivitāte Variešu ciema 

centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. 

Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam 

(apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam 

(turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 8.1. attīstīt publisko 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu infrastruktūru. Investīciju projekts ir iekļauts 

Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā sadaļā 

“Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts atkarībā no pieejamā finansējuma” 

(25. punkts).  

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

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

Variešu  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0289, ar kopējo 6,9 ha platību,  

atsavināšanu. 

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

Pircēju, par nosolīto cenu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma “Ieleju Lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Ieleju Lauks” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000606016 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja 

tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās 

institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 9.novembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.janvārī  

Pirmās izsoles sākumcena EUR 

25500 7598 32900 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi: 

ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas, mērīšana, u.c. izdevumi sastāda EUR 1150. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  



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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

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

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

32900. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas noteikumu 

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

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

kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils novada 

pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Ieleju Lauks”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 

5694 007 0247, ar kopējo 12,7 ha platību, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Ieleju Lauks”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  

kadastra Nr. 5694 007 0247, ar kopējo 12,7 ha platību, (turpmāk – zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 32900 EUR;  

2.2.izsoles soli – 200 EUR; 

2.3.izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4.noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 28.decembrī sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils; 

2.5.uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma 

atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

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

rekonstrukcija. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta energoefektivitāte Variešu 

ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 

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

virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 8.1. attīstīt 

publisko inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu infrastruktūru. Investīciju projekts 

ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju 

plānā sadaļā “Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts atkarībā no pieejamā 

finansējuma” (25. punkts).  

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

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Ieleju 



Lauks”, Variešu  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 007 0247, ar kopējo 

12,7 ha platību,  atsavināšanu. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

41. 

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

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Vasariņas” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000604677 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

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

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

gadījumos. 

 2020.gada 9.novembrī nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu 

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

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

1100. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 004 0101, 0.5615 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 455. Pašvaldības izdevumi: mērīšanas, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastāda 800 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  

2100 EUR.  

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

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vasariņas”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 004 0101, ar kopējo 

0.5615 ha platību par nosacīto cenu 2100 EUR.  

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

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

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

28.decembrī sākot no plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

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

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

 

42. 

Par pašvaldības kustamās mantas – autobusu un traktora atsavināšanu, pārdodot izsolē 

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība  nodot atsavināšanai  trīs autobusus un traktoru: 

1. MERCEDES BENZ SPRINTER 413, valsts reģistrācijas numurs  JJ7294, reģistrācijas 

apliecības numurs AF1118918;  

2. MERCEDES BENZ 0 303, valsts reģistrācijas numurs  VR7415, reģistrācijas  

apliecības numurs AF3115697;  

3. MERCEDES BENZ SPRINTER 515, valsts reģistrācijas numurs  HF6387, 

reģistrācijas apliecības numurs AF0014383; 

4. JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs  T5071LB, reģistrācijas apliecības numurs 

A341302, (turpmāk- kustamā manta), kura nav nepieciešama pašvaldības  funkciju 

nodrošināšanai. 

Veikta kustamas mantas novērtēšana, pieaicinot Juriju Lukaševu īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.28, derīgs līdz 31.12.2020., tirgus cenas noteikšanai.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa, paredz, ka publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Saskaņā ar likuma 

6.panta otro un trešo daļu atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lēmumā 

par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu,  

6.panta otro daļu, 8.pantu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atsavināt – pārdot Krustpils novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, rīkojot 

izsoli ar augšupejošu soli, un apstiprināt nosacīto cenu: 

 

 

 



  

Nr. 

Marka, modelis, valsts 

reģistrācijas numurs 

Sākotnēja cena 

(EUR) t.sk.PVN 

un pašvaldības 

izdevumi 

Izsoles soli 

 (EUR) 

Nodrošinājuma 

nauda (EUR) 

1 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 413, JJ7294, 

3000 100 50 

2 MERCEDES BENZ 

0 303, VR7415 

3100 100 50 

3 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 515, HF6387 

6700 100 50 

4 JUMZ 6KL, T5071LB 700 50 50 

2. 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. 

3. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

43. 

Par atbalstu biedrībai SILTA SIRDS 

 

   Ziņo K. Pabērzs. Informē R. Spēks. Izsakās D. Kalve  - Sūnu pamatskolas bērni 

iepriekšējos gadus gatavoja un pasniedza dāvanas. Izsakās V.Stiebriņa. Jautā A. Vetere – vai 

nevajadzētu pasniegt dāvanas visiem novada invalīdiem?Izsakās D. Turkopole. Informē R. 

Spēks. Jautā V. Stiebriņa. Atbild K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 24.novembrī ir saņemts biedrības “Silta 

Sirds”, reģ. Nr. 40008247887, juridiskā adrese: “Celmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

valdes locekles M.Poles iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Sūnu pamatskolas skolēnu 

iniciatīvu personalizētu Ziemassvētku dāvanu izveidošanai Krustpils novada Kūku pagasta 

invalīdiem.  

Finansiālais atbalsts 400.00 Eur (Četri simti euro 00 centi) nepieciešams daļējai 

izejmateriālu (krūzīšu, stikla krāsu, saldumu, sveču, kafijas un tējas) iegādei. 

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

21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

atklāti balsojot „par” - Daina Kalve, Kārlis Pabērzs j., Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs (6 balsis), „pret”- Kārlis Pabērzs (1 balss), 

„atturas”- Aija Vetere, Dace Vītola, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Vija Stiebriņa, (5 

balsis) Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai “Silta Sirds” finansējumu 400 EUR (Četri simti euro) apmērā no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Apmaksu veikt pēc rēķina saņemšanas. 

3. Biedrībai iesniegt Krustpils novada pašvaldībā atskaiti līdz 31.12.2020. par 

piešķirtā finansējuma izlietošanu. 

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

 

LĒMUMS NAV PIEŅEMTS 

 

 

 



 

 

44. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

  

  Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 10.novembrī saņemts iesniegums no Vārds 

Uzvārds ar lūgumu pieņemt ziedojumu- materiālās vērtības (30 krēslus, kopējā vērtībā 30,00 

EUR; kopētāju Konica Minolta 50,00 EUR vērtībā) 80,00 EUR Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolai mācību procesa nodrošināšanai .   

  Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu; likuma 

‘’Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā’’ 14.panta trešo daļu; Krustpils 

novada pašvaldības nolikumu’’ Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā’’ 

 atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1.Krustpils novada pašvaldības  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai pieņemt dāvinājumu 

80,00 EUR (astoņdesmit EUR 00 centu) vērtībā. Dāvinājuma mērķis - mācību procesa 

nodrošināšana. 

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

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Līga Zalāne lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

45. 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Mežāres kultūras nama remontam 

 

 Ziņo K. Pabērzs. Ziņo N. Mitrofanova. Jautā V. Stiebriņa un A. Vetere. Atbild N. 

Mitrofanova. Informē V. Golubevs un K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 12.novembrī saņemts iesniegums no Mežāres 

pagasta pārvaldes vadītājas Nadeždas Mitrofanovas ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 

3205,29 EUR apmērā Mežāres kultūras nama skatuves grīdas atjaunošanai.    

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1.Piešķirt papildus finansējumu 3205,29 EUR Mežāres kultūras nama skatuves grīdas 

atjaunošanai no Krustpils novada pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 

  



 

46. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

            Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 6. novembrī saņemts nekustamā īpašuma [..], 

īpašnieces rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto dzīvesvietu Vārds 

Uzvārds. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Vārds Uzvārds, personas kods 

[..], no 2006.gada 10.oktobra ir deklarējis dzīvesvietu [..]. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Vārds Uzvārds,  deklarētā dzīvesvieta [..], bija uzaicināts Krustpils novada pašvaldībā 

līdz 2020.gada 23.novembrim iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats 

deklarēt dzīvesvietu adresē [..]. Uzaicinājums 2020.gada 9.novembrī “Par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/1288 nosūtīts uz Vārds Uzvārds deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par Vārds Uzvārds, personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu “[..], jo nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Vārds Uzvārds.     

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

47. 

Par sadalītā nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanas cenas noteikšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne.  

Saskaņā ar Krustpils novada domes 2020.gada  29.septembra lēmuma (protokols Nr. 

17., 11) un tā grozījumiem, tika nodots atsavināšanai no Krustpils novada pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 007 0371, reāli izdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, 1.45 

ha platībā. 

   Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija pēc 

sadalīšanas, lūdza   veikt atdalītās zemes vienības  tirgus vērtības noteikšanu. 

Zemesgabalam ir noteikta šāda vērtība EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 2.novembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2020.gada 1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības dati) EUR 

2020.gada 2.janvārī  

5800 1015 Zemei kadastra apzīmējums5668 

007 0371-541.35 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi: 

mērīšanas, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 2000. 

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

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

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

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

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

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

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

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

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  7800. 

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

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

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

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

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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemesgabala “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 007 0371, ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, 

1.45 ha platībā: 

1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 7800 EUR;  

2. izsoles soli – 200 EUR; 

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

4. noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 28.decembrī sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils; 

5. uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

 

 

 



48. 

Par nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā M. Felss. Atbild I. Stupāne. Izsakās M. Felss.  

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Stacijas laukums” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils  pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 1000 0056 9687 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

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

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

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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

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

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

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 2.novembra  EUR 

VZD kadastrālā vērtība EUR 

2020.gada 1.Janvārī 

31300 7331 

 Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu 

atsavināšanu, pašvaldības papildus noteiktai tirgus vērtībai pārdošanas cenā iekļauj ar 

nekustamā īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus. Pašvaldības atsavināšanas izdevumi: 

mērīšanas, ierakstīšana zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 1500. 

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

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

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

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

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

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

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

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

noteiktā kārtība atsavināt. 

Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

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

EUR  32800. 

Atbilstoši, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

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

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

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

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0238, ar kopējo platību 2.98 ha, atsavināšanu - atsavināšanu. 

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

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

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

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



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

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par”  - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

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

Zalāne, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

piederošo nekustamo īpašumu “Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5668 007 0238, ar kopējo platību 2.98 ha, (turpmāk – 

zemesgabals). 

2. Apstiprināt zemesgabala: 

2.1 nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 32800 EUR;  

2.2.izsoles soli – 200 EUR; 

2.3.izsoles reģistrācijas maksu – 100 EUR; 

2.4.noteikt izsoles laiku un vietu: 2020.gada 28.decembrī sākot no plkst.11:00 

Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils; 

2.5.uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Noteikt atsavināšanas mērķi – Traktortehnikas iegāde Krustpils pagasta pārvaldei. 

Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta efektīvāka Krustpils pagasta publisko 

teritoriju (veloceliņa, gājēju celiņa, pašvaldības laukumu) ikdienas uzturēšana. 

Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības programmā 2020. - 2026. gadam 

(apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 10.p.) definētajam rīcības virzienam 

(turpmāk- RV) RV7 Pārvaldība un sadarbība Uzdevums 7.1. Nodrošināt efektīvu 

pašvaldības darbību un pakalpojumus. 

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

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Stacijas 

laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0238, ar kopējo 

platību 2.98 ha,  atsavināšanu. 

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

ar Pircēju, par nosolīto cenu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 
      

Sēdi slēdz plkst. 11.24 

 

Sēdes vadītājs  K. Pabērzs 
27.11.2020 

 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                 D. Ivanova 
27.11.2020 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2020.gada 25. novembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 21,  12. punkts) 

 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/15 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

17.panta otro un ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošo noteikumu 

Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” 

pielikumā šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00”; 

1.2. aizstāt 1.2. apakšpunktā skaitli „19,80” ar skaitli „22,00”; 

1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00”; 

1.4. aizstāt 1.4. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00” 

1.5. aizstāt 1.5. apakšpunktā skaitli „16,50” ar skaitli „18,50”; 

1.6. aizstāt 1.6. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „12,20”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1. janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 

 

  

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/15  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums  Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi. Lai nodrošinātu attiecīgās 

sabiedrības daļas vajadzību apmierināšanu ar 

kvalitatīviem pakalpojumiem, efektīvi 

izmantojot līdzekļus, nepieciešams noteikt 

izcenojumus atbilstoši izdevumiem.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos palielināta maksa par 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumiem.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Budžeta ietaupījumu vai palielinājumu nevar 

precīzi prognozēt. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K.  Pabērzs 
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