
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 20.aprīlī  Nr. 6 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste - Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Administratīvās 

nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs,  Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna Lauva, Vides un civilās aizsardzības speciālists Normunds 

Zizlāns,  Attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina.   

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente  Inese Zone. 

Uzaicinātās personas: SIA “Spunģēni -  Daugavieši” valdes loceklis Kārlis Puriņš.  

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs  ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu: 

 Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotas izsoles rīkošanu 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj papildināt un 

apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

 

1. Par dalību Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”  

2. Par atbalstu skriešanas seriālos  

3. Par bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala”  iesniegumu 

4. Par dotāciju biedrībai “ Daugavas Pārupieši”  

5. Par finansējumu bukleta izdošanai 

6. Par atbalstu skriešanas komandai “Krokus”   

7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Krustpils pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

Aizsardzības ministrijai 

8. Par Krustpils novada pašvaldības zemes lietu komisijas nolikuma un sastāva 

apstiprināšanu 

9. Par grozījumiem 2010.gada 15.decembra lēmumā (protokols Nr.19., 12.p.) „Krustpils 

novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums”  

10. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa mēneša 

atlīdzību 

11. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra lēmumā (protokols Nr.1., 5.p.) „Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

12. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  

13. Par speciālās pamatizglītības programmas licencēšanu Variešu sākumskolā  

14. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 

15. Par Vīpes pamatskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata  

16. Par noslēgtā Lauku zemes nomas līguma Mežāres pagastā pārslēgšanu jaunā redakcijā 

17. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku   pagastā 

18. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

19. Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

20. Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

21. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku  pagastā 

22. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

23. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

24. Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

25. Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

26. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

27. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

28. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Krustpils pagastā 

29. Par grozījumiem 2016.gada 23.marta domes sēdes lēmumā Nr. 19.”Par piekrītošās 

platības noteikšanu zemes vienības daļai Krustpils pagastā”  

30. Par zemes gabala atdalīšanu („Spolāni”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670 006 0069) 

31. Par zemes gabala atdalīšanu („Ozoli”, Variešu pagasts, kadastra Nr. 5694 002 0145) 

32. Par zemes gabala atdalīšanu („Radziņi”, Mežāres  pagasts, kadastra Nr. 5676 002 0018) 

33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Kalna Stimbināja”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads)  

34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Purmalspāģi”, Variešu pagasts, Krustpils novads)  

35. Par adreses noteikšanu Atašienes pagastā 

36. Par nosaukuma piešķiršanu Kūku pagastā 

37. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

38. Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

39. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

40. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 



41. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā  elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas 

izbūvei 

42. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

43. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos",  Varieši, Variešu pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

44. Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotas izsoles rīkošanu 

 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Atbilstoši iepriekšējās domes sēdes lēmumiem, lēmumi tiek pildīti. Svarīgākais par ko 

iepriekš tika lemts, ka pārvaldniekam jāpārņem māja “Rozessala 3”, 29.aprīlī pārvaldnieks 

saņem visus dokumentus un no 1.maija sāk mājas pārvaldīšanu. 

Spunģēnu centrā atsākti ceļu remontdarbi, notikusi būvsapulces. Atsākušies arī Zīlānu 

estrādes būvdarbi. Veikta defektācija Variešu sākumskolā, šķēršļu joslai, Sūnu sporta laukumam. 

15.05.2016. plānota šķēršļu joslas atklāšana, līdz tam viss būvniekam jāpaveic visi darbi. Uz 

atklāšanu ieradīsies aizsardzības ministrs. 

Šonedēļ jābūt ekspertīzei par Atašienes kultūras nama projektu, kā arī ēkai Rīgas ielā 150 a 

jābūt energosertfikāta ekspertīzei. 

Atašienē sāk darbus pie kanalizācijas sistēmas būvniecības. 

 Ir saņemti dokumenti par Krustpils pamatskolas vecās ēkas piederību, par ko iepriekšējā 

sēdē jautāja V.Stiebriņa. 

Esam lūguši Finanšu ministriju nodot bezatlīdzības kārtā graustu Rīgas ielā. 

Ir noslēgts līgums par grants ceļu projektēšanu projektam, kur ir grants ceļu pārbūve. 

SAM 3.3.1 aktivitātē ir cerības, ka tiks atbalstīts 1 projekts, bet tam vēl jāprecizē 

sasniedzamie rezultāti. 

V.Stiebriņa jautā, atbild R.Ragainis. 

R.Ragainis informē, ka darbu ir uzsākusi  datorspeciāliste A.Dzenuška. 

Beidzies iepirkums ceļu uzturēšanai. 

Vienreiz ir notikusi ceļu greiderēšana, būs jāturpina darbs. 

V.Stiebriņa jautā par to, kā tiek plānoti talkas darbi.  Skaidro  R.Ragainis, tiek informēts, 

ka koordinators  un organizators šajā jautājumā ir I.Luksts. 

Jautā J.Pastars, atbild R. Ragainis. 

I.Jaksone jautā, kad Medņos tiks atsākta ūdensvada rekonstrukcija un Variešos bērnu 

rotaļu laukuma būvniecība, kam vēl nav izsludināts iepirkums. R.Ragainis skaidro, ka atbildi uz 

šiem jautājumiem nepieciešams noskaidrot. 

R.Ragainis informē, ka ir notikusi tikšanās ar Satiksmes ministru U.Auguli un Latvijas 

Valsts ceļu direktoru par ceļa Varieši – Medņi pabeigšanu, veicot dubulto virsmas apstrādi. Līdz 

21.aprīlim jāsagatavo vēstule Zemgales reģiona valdei par šo jautājumu. Vēlamies arī, lai Vīpes 

ceļam veiktu dubulto virsmas apstrādi, kā arī ceļam no Daugavpils šosejas līdz Laukezeram.  

Mēģināsim cīnīties par šiem ceļiem. 

  

1. 

Par dalību Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 



 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 14.martā ir saņemts Aknīstes novada pašvaldības 

uzaicinājums piedalīties 4. Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”, kas notiks 2016.gada 

18.jūnijā Aknīstē ar dalības maksu EUR 1100 apmērā. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piedalīties 4. Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”, kas notiks 2016.gada 18.jūnijā 

Aknīstē. 

2. Piešķirt  no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 1100 savstarpējo norēķinu veidā. 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības un kultūras 

pārvaldes speciāliste kultūras jautājumos Ludmila Bērziņa. 

 

Deputāts Dz.Skalbe atstāj sēdes telpu. 

 

2. 

Par atbalstu skriešanas seriālos  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2016.gada 17.martā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada iedzīvotājas 

I. N. iesniegums ar lūgumu apmaksāt dalības maksu EUR 100 apmērā skriešanas seriālos 7 

“BIGBANK skrien Latvija”, kas notiks septiņos pusmaratona posmos Latvijas pilsētās. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka ( 1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt I. N. EUR 100, sedzot izdevumus pēc piestādītiem norēķinu dokumentiem, 

novirzot finansējumu no sportam paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

3. 

Par bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Cerību sala”  iesniegumu 

 

 Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē,  

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2016.gada 29.martā Krustpils novada pašvaldībā saņemts bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrības „Cerību sala” iesniegums ar lūgumu atbalstīt bērnu un jauniešu sporta spēļu rīkošanu, 

kas notiks 2016.gada 30.jūlijā Jēkabpils pilsētas stadionā. 

 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese 



Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. No Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta sportam paredzētajiem līdzekļiem 

piešķirt dotāciju EUR 500 bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala” bērnu un 

jauniešu sporta spēļu organizatoriskajiem izdevumiem. 

2. Biedrībai “Cerību sala” iesniegt atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu.  

 

 

4. 

Par dotāciju biedrībai “ Daugavas Pārupieši”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās V.Stiebriņa, papildina V.Golubevs. 

Jautā I.Jaksone, atbild G.Kalve, papildina K.Pabērzs. 

 

2016.gada 7.aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemti biedrības “Daugavas Pārupieši” 

iesniegumi ar lūgumu piešķirt finansējumu. Pirmajā iesniegumā biedrībai nepieciešami EUR 

587,24 apmērā šķēršļu joslas atklāšanas pasākuma organizēšanai, kas notiks 2016.gada 15.maijā. 

Otrajā iesniegumā biedrība lūdz atbalstu EUR 100 dalības maksai Krustpils novada skolēnu 

dalībai “Latvijas skolēnu peintbola čempionāts 2016”, kā arī nodrošināt ar transportu 2016.gada 

30.aprīlī 8 cilvēkiem. 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt EUR 600 apmērā biedrībai “ Daugavas Pārupieši” šķēršļu joslas atklāšanas 

pasākuma organizēšanai 2016.gada 15.maijā. 

2. Piešķirt  EUR 100 biedrībai “ Daugavas Pārupieši” dalības maksas segšanai “Latvijas 

skolēnu peintbola čempionāts 2016”. 

3. Par transporta nodrošinājumu vienoties ar pašvaldības izpilddirektoru.  

4. Biedrībai “Daugavas Pārupieši” iesniegt atskaiti par līdzekļu izlietojumu. 

 

 

5. 

Par finansējumu bukleta izdošanai 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā I.Jaksone, atbild V.Stiebriņa. 

 

2016.gada 7.aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu atbalstīt bukleta izdošanu, par ko tika nolemts 

2016.gada 9.martā Krustpils novada deputātu un Atašienes vidusskolas tikšanās laikā. Bukleta 

izmaksas 300 gab. – EUR 297,87. 



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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

  

1. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt EUR 325 bukleta (500 gab.) 

izdošanai. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Dace Broka. 

 

 

6.  

Par atbalstu skriešanas komandai “Krokus”   

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro R.Ragainis.  

 

2016.gada 11.aprīlī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils novada skriešanas 

komandas “Krokus” pārstāves A. R. iesniegums ar lūgumu apmaksāt dalības maksu skriešanas 

seriāla “Stirnu buks 2016”  skriešanas posmā Baldonē 2016.gada 16.aprīlī. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Atbalstīt Krustpils novada skriešanas komandas “Krokus” dalību skriešanas seriāla 

“Stirnu buks 2016” skriešanas posmā Baldonē 2016.gada 16.aprīlī, apmaksājot izdevumus pēc 

piestādītiem norēķinu dokumentiem, novirzot finansējumu no sportam paredzētajiem līdzekļiem. 
 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Mārtiņš Lazdāns  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

7. 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Krustpils pagastā, Krustpils novadā, nodošanu 

Aizsardzības ministrijai 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

 Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 

 

Krustpils  novada pašvaldība, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, saņēma Aizsardzības 

ministrijas  17.03.2016. vēstuli Nr. MV-N/595 “Par zemes īpašumiem Krustpils novadā”. 

Vēstulē norādīts, ka Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildei 

Aizsardzības ministrija plāno stiprināt Zemessardzes spējas. Šobrīd Zemessardzes 

56.Kājnieku bataljona bāze ir izvietota Jēkabpilī, Pils rajonā 38, zemes vienībā, kuras platība 

ir 0.6892 ha. Bāze izvietota blakus valsts kultūras piemineklim – Krustpils pilij, kas ierobežo 

iespējas plānot bāzes paplašināšanu  un jaunu ēku būvniecību. 



 Vēstulē norādīts, ka Aizsardzības ministrija ir izvērtējusi vairākas iespējamās bataljona 

bāzes izvietošanas vietas. Kā piemērotākā vieta  Zemessardzes 56.Kājnieku bataljona bāzes 

attīstībai ir noteikti  Krustpils novada pašvaldībai piederošie īpašumi Krustpils pagastā ar 

kadastra numuriem 5668 007 0260 un 5668 007 0369, kuru sastāvā ir zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 5668 007 0260 un 5668 007 0110, attiecīgi ar 23,28 ha un 4.0096 ha 

platībā. 

  Augstākminētie nekustamie īpašumi ir Pašvaldībai piekritīgi zemes gabali, kuri, ir 

jāieraksta zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda.      

      Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas 

publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 

lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 

nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas 

publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā 

izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 

aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska 

persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo 

īpašumu nodevusi. 

     Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma 42.pantā 

minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas). Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo 

īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu - 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, 

43.pantu un 5.panata pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu 

un Aizsardzības ministrijas  17.03.2016. vēstuli Nr. MV-N/595 “Par zemes īpašumiem Krustpils 

novadā”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piekrīt, nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā 

nekustamos īpašumus  Krustpils pagastā ar kadastra numuriem 5668 007 0260  un 5668 007 

0369, kuru sastāvā ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0260 un 5668 007 

0110, 23,28 ha un 4.0096 ha platībā, pēc to reģistrācijas zemesgrāmatā uz Krustpils novada 

pašvaldības vārda, valsts funkcijas īstenošanai – Nacionālo bruņoto spēku - Zemessardzes 

56.Kājnieku bataljona bāzes izvietošanai, ar nosacījumu, ka Aizsardzības ministrijas apņemas 

segt izdevumus par uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

2. Valstij Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot 

Krustpils novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 1. punktā minētās 

funkcijas īstenošanai. 

3. Valstij Aizsardzības ministrijas personā, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības 

uz šī lēmuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas 

uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības ministrijas nodrošina šī lēmuma 1. punktā minētās 

funkcijas īstenošanu. 

 

Sēdes telpā atgriežas deputāts Dz.Skalbe. 

 

http://nais.lv/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm30
http://nais.lv/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm72
http://nais.lv/text.cfm?Key=0103012002103132796#bkm71
http://nais.lv/text.cfm?Ref=0103012002103132796&Req=0103012002103132796&Key=0101032011020100109&Hash=


8. 

Par Krustpils novada pašvaldības 

zemes lietu komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.  

Izsakās D.Broka, papildina K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa, R.Ragainis, D.Vītola, 

V.Stiebriņa. 

O.Stalidzāns aicina atbalstīt komisijas izveidošanu.  

Savu skaidrojumu sniedz juriste I.Stupāne, skaidrojot, ka daļa komisijas izskatāmo 

jautājumu izriet no likumdošanas, komisijas sastāvs veidots no darbiniekiem, kuriem ir piekļuve 

datu bāzēm, cilvēkiem jautājumi tiks izskatīti operatīvāk, jo jautājumus skatīs 2 reizes mēnesī. 

Šāda prakse ir daudzās pašvaldībās. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24., 

27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 14.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace 

Broka, Vija Stiebriņa  ( 2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu  komisijas nolikumu atbilstoši šī 

lēmuma pielikumam. 

2. Apstiprināt Zemes lietu komisijas skaitlisko sastāvu 6 (sešu) locekļu sastāvā. 

3. Zemes komisijas sastāvā ievēlēt:  

3.1. Mārtiņu Felsu 

3.2. Pēteri Gravānu 

3.3. Līgu Garkalni 

3.4. Ilzi Stupāni 

3.5. Ingu Širinu 

3.6. Ligitu Podnieci 

4. Par  Zemes lietu komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Mārtiņu Felsu. 

 

Pielikumā: Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu  komisijas nolikums. 
 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

9. 

Par grozījumiem 2010.gada 15.decembra lēmumā (protokols Nr.19., 12.p.)  

„Krustpils novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Izdarīt nolikumā „Krustpils novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nolikums” šādu grozījumu: 

izteikt nolikuma 25.punktu šādā redakcijā: „Nodaļā ir nodaļas vadītājs, galvenais 

grāmatvedis un seši grāmatveži”. 

 

 

10.  
Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa 

mēneša atlīdzību 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 

14.04.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro  K.Pabērzs.  

Izsakās K.Pabērzs, D.Broka. 

 

Pamatojoties uz : 

1. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 14.panta pirmo 

daļu; 33.pantu; 34.panta pirmo un otro daļu; 79.panta pirmo un otro daļu; 117.panta pirmo daļu;  

2. Latvijas Republikas Komerclikuma194. pantu, 308.pantu, 

3. Likumu „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu,  

4. 22.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas 

kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu 

atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu 

mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7.punktu; 

 Ar 2014.gada 20.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 

10.,32) “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa 

iecelšanu”3.punktu, valdes loceklim noteikta mēneša atlīdzība 900 EUR. Ņemot vērā, ka 

kapitālsabiedrības  apgrozījums 2015.gadā samazinājies par 33%, tad attiecīgi  samazināma 

kapitālsabiedrības valdes loceklim noteikta mēneša atlīdzība. Noteikt pašvaldības 

komercsabiedrības valdes loceklim mēnešalga  600 EUR.  

 Vienlaicīgi norādāms, ka pašvaldības komercsabiedrība strādā ar zaudējumiem, tāpēc 

uzdot pašvaldības komercsabiedrības valdes loceklim, mēneša laikā samazināt  administratīvās 

izmaksas, t.sk. pašvaldības kapitālsabiedrībā strādājošo darbinieku atlīdzību.  

 Atbilstoši  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 

33.pantam, iesniegt novada domei izstrādātu vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī iesniegt 

starpziņojumu par pasākumiem un plānu komercsabiedrības funkcionālu restrukturizāciju, kas ir 

pragmatisks un realizējams praksē, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka ( 1 balss),  Krustpils novada dome 

nolemj: 
1.Noteikt  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa 

mēneša atlīdzību EUR 600 no 2016.gada 1.jūnija. 



2. Uzdot  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim, 

samazināt  administratīvās izmaksas, t.sk. pašvaldības kapitālsabiedrībā strādājošo darbinieku 

atlīdzību. 

3. Uzdot  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim 

izstrādāt  un iesniegt līdz kārtējās domes sēdei, vidēja termiņa darbības stratēģiju, nekavējoties  

iesniegt domes priekšsēdētājam starpziņojumu par pasākumiem un plānu komercsabiedrības 

funkcionālai restrukturizācijai. 

4. Uzdot  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim līdz 

katra mēneša 10.datumam, domes priekšsēdētājam iesniegt operatīvo informāciju par naudas 

līdzekļu apgrozījumiem. 

 

 

11. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra lēmumā (protokols Nr.1., 5.p.)  

„Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

Finanšu komitejas sēdē izskatīts un uz domes sēdi virzīts šāds lēmuma projekts: 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13., 27.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.,8.punktu, 

5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, 21.06.2010. MK 

noteikumi Nr.565. „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām”, 28.07.2009. MK noteikumi Nr.836 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, 29.01.2013.MK noteikumi Nr.66 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktu, 

 atklāti balsojot „par” - ………………………  (… balsis), „pret”-  ……………., 

„atturas”- ……………….,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 57.punktu jaunā redakcijā: „57. Darbiniekam izmaksā pabalstu 50% no 

mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā. Pašvaldības 

izglītības iestādes vadītājiem pabalstu izmaksā 50% apmērā no mēnešalgas no pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, 

izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais 

atvaļinājums nav izmantots. Lai saņemtu pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā darbinieks 

iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

1.2. izteikt 65.punktu jaunā redakcijā: „65. Darba devējs, saskaņā ar obligāto veselības 

pārbaudi, novērtējot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu, 

īpaši iespējamo risku redzei, nodrošina redzes pārbaudi un apmaksā redzi uzlabojošos 

medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādi vienu reizi gadā līdz EUR 100.00 

darbiniekiem, kuru darba slodze Krustpils novada pašvaldībā nav mazāka par 0,5 slodzēm. Lai 

amatpersona (darbinieks) saņemtu šajā punktā minēto kompensāciju, gada laikā pēc optisko 

līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes tā iesniedz attiecīgajai Krustpils novada pašvaldības 



iestādei iesniegumu, kuram pievienots maksājuma oriģināls ar tajā norādītiem attiecīgās personas 

datiem. 

1.3. izteikt 73.punktu jaunā redakcijā: „73. Pašvaldība, var veikt darbinieku veselības 

apdrošināšanu daļēji apmaksājot darbinieka veselības apdrošināšanas polises iegādi, kuru 

pastāvīgā darba vieta ir Krustpils novada pašvaldība un kuru darba slodze Krustpils novada 

pašvaldībā nav mazāka par 0,5 slodzēm, pašvaldības budžeta ietvaros un normatīvajos aktos par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktajā apmērā. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto 

apmēru, amatpersona (darbinieks) apmaksā prēmiju starpību.  

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

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs ierosina precizēt  sagatavotajā lēmumprojektā 

1.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

1.3. izteikt 73.punktu jaunā redakcijā: “73. Pašvaldība var veikt darbinieku, kuru 

pastāvīgā darba vieta ir Krustpils novada pašvaldība,  veselības apdrošināšanu daļēji 

apmaksājot darbinieka veselības apdrošināšanas polises iegādi proporcionāli darba slodzei 

Krustpils novada pašvaldībā, pašvaldības budžeta ietvaros un normatīvajos aktos par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktajā apmērā. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto 

apmēru, amatpersona (darbinieks) apmaksā prēmijas starpību. ” 

Deputāti atbalsta šo priekšlikumu.  

V.Stiebriņa izsakās par Antūžu internātpamatskolas skolotāju veselības apdrošināšanu. 

K.Pabērzs paskaidro, ka Antūžu internātpamatskolas ir iestāde ar savu budžetu. R.Ragainis 

papildina, ka iepirkumā var piedalīties, bet apmaksa jāveic no saviem līdzekļiem. V.Stiebriņa 

skaidro, ka skolai vajadzētu piedāvāt piedalīties iepirkumā, tālāk paši lemj. 

Izsakās P.Gravāns, K.Pabērzs. 

K.Pabērzs aicina balsot par precizēto lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13., 27.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.,8.punktu, 

5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, 21.06.2010. MK 

noteikumi Nr.565. „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām”, 28.07.2009. MK noteikumi Nr.836 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, 29.01.2013.MK noteikumi Nr.66 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28.punktu,  

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 

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

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 57.punktu jaunā redakcijā: „57. Darbiniekam izmaksā pabalstu 50% no 

mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā. Pašvaldības 

izglītības iestādes vadītājiem pabalstu izmaksā 50% apmērā no mēnešalgas no pašvaldības 



pamatbudžeta līdzekļiem. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, 

izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais 

atvaļinājums nav izmantots. Lai saņemtu pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā darbinieks 

iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

1.2. izteikt 65.punktu jaunā redakcijā: „65. Darba devējs, saskaņā ar obligāto veselības 

pārbaudi, novērtējot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu, 

īpaši iespējamo risku redzei, nodrošina redzes pārbaudi un apmaksā redzi uzlabojošos 

medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādi vienu reizi gadā līdz EUR 100.00 

darbiniekiem, kuru darba slodze Krustpils novada pašvaldībā nav mazāka par 0,5 slodzēm. Lai 

amatpersona (darbinieks) saņemtu šajā punktā minēto kompensāciju, gada laikā pēc optisko 

līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes tā iesniedz attiecīgajai Krustpils novada pašvaldības 

iestādei iesniegumu, kuram pievienots maksājuma oriģināls ar tajā norādītiem attiecīgās personas 

datiem. 

1.3. izteikt 73.punktu jaunā redakcijā: “73. Pašvaldība var veikt darbinieku, kuru pastāvīgā 

darba vieta ir Krustpils novada pašvaldība,  veselības apdrošināšanu daļēji apmaksājot 

darbinieka veselības apdrošināšanas polises iegādi proporcionāli darba slodzei Krustpils novada 

pašvaldībā, pašvaldības budžeta ietvaros un normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli 

noteiktajā apmērā. Ja apdrošināšanas prēmija pārsniedz minēto apmēru, amatpersona 

(darbinieks) apmaksā prēmijas starpību. ”  

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

 

12. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016.  Finanšu komitejas sēdē. 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatīts un uz domes sēdi virzīts šāds lēmuma projekts: 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi M. Z., personas kods [..], 

23.07.2015. iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-11.1/15/1530, 05.04.2016. iesniegumu reģistrētu ar 

Nr.2.1-11.1/16/726 un 13.04.2016. iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-11.1/16/790 ar lūgumu 

piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma (turpmāk – Likums) 15.
1
pantu un apņemšanos atteikties no bezdarbnieka pabalsta 

saņemšanas. 23.07.2015. iesniegumā norādīts, ka bijusi pagasta padomes priekšsēdētāja 

vietniece ievēlēta no 1991.gada, par pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēta 01.04.1992. un 

bijusi līdz 2009.gadam.   

 Izskatot, M.Z. iesniegumus, pamatojoties uz 2015.gada 25.augusta Jēkabpils zonālā 

valsts arhīva vēstuli Nr. LV_LNA_JEZVA-6.2.4./7386, un izsniegtām lēmuma kopijām 

pielikumā Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka M. Z.:  

1. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta TDP valdes 1993.gada 4.marta 20.sasaukuma 

9.sesijas lēmumu “Par pagasta valdes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par 

priekšsēdētāju; 

2. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 1994.gada 9.jūnija lēmumu Nr.1 “Par 

pagasta padomes priekšsēdētāju” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 



3.  Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 1997.gada 12.marta sēdes protokolu Nr.1 

“Par pagasta padomes priekšsēdētāja vēlēšanām” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

4. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 2001.gada 14.marta lēmumu Nr.3 “Par 

Krustpils pagasta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju; 

5. Ar Jēkabpils rajona Krustpils pagasta padomes 2005.gada 21.marta lēmumu Nr.5 “Par 

Krustpils pagasta padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu” ir ievēlēta par priekšsēdētāju. 

Pamatojoties uz saņemto arhīva lēmuma kopijā, iegūts apliecinājums, ka M. Z. piemīt 

tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, jo viņa laikā no 1993.gada 

4.marta līdz 2009.gadam bijusi ievēlēta par pagasta padomes priekšsēdētāju vienā pašvaldībā 

četrus sasaukumus un atbilst Likuma 15.
1
panta pirmās daļas 1.punkta kritērijiem. 

Krustpils novada pašvaldība pieprasot ziņas no VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas 

saņēma izziņu par to, ka M. Z. ir VSAA Jēkabpils reģionālās nodaļas uzskaitē kā bezdarbnieka 

pabalsta saņēmēja no 06.08.2015. līdz 05.05.2016. 

M.Z. savos iesniegumos apliecina, ka ar 2016.gada 29.aprīli viņai izpildīsies Likuma 

15.
1
pantā minētie kritēriji pabalsta saņemšanai, tai skaitā, viņa atteiksies no bezdarbnieka 

pabalsta saņemšanas. Likuma 15.
1
panta ceturtā daļa nosaka, ka personai, kas saņem pabalstu, ir 

pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas 

samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, 

atmaksājams pašvaldībai.  

Pamatojoties uz Likuma 15.
1
panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka tiesības saņemt 

ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi 

pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā,  

Likuma 15.
1
panta otro daļu, kas nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz 

attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem 

šādiem kritērijiem: 

1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu 

"Par valsts pensijām" rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba 

tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs 

saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts 

(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", 

Likuma 15.
1
panta trešo daļu, kas nosaka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto 

pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad 

izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai 

atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru un Likuma 15.
1
panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 

personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 

izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā M.Z. iesniegumus, atklāti balsojot „par” - 

………………………  (… balsis), „pret”-  ……………., „atturas”- ……………….,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Ar 2016.gada 29.aprīli piešķirt M. Z., personas kods [..], ikmēneša pabalstu divu 

minimālo mēnešalgu apmērā; 

2. M. Z., personas kods [..], iesniegt informāciju par pabalsta ieskaitīšanas kontu; 

3. Informēt M. Z., ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 15.
1
panta ceturto daļu viņai ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu 

(Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta piektā 

daļa); 

4. Ja tiek mainīta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai iesniedzējam piešķirtās 

pensijas apmērs, tad Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011997100132788&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011999112532777&Hash=


pārrēķina un izmaksā starpības izmaksājamo daļu, ikmēneša pabalstu aprēķinot atbilstoši 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
panta trešajā 

daļā noteiktajai kārtībai; 

5. 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. 

 

Notiek diskusija par sagatavoto lēmuma projektu: 

 

V.Stiebriņa izsaka priekšlikumu, ka jautājumu nedrīkst skatīt, jo uz šo brīdi neizpildās 2 

nosacījumi – pirmais, ka ir bezdarbnieks, otrais – nav sasniegts likumā noteiktais vecums. Tāpēc 

šo jautājumu varam skatīt tikai tad, kad izpildīti nosacījumi, nevis nākotnes formā.  

Izsakās K.Pabērzs, paužot viedokli, ka maija sēdē būs jāskata ar atpakaļejošu datumu. 

V.Stiebriņa izsakās un lūdz juristu komentēt esošo situāciju. 

I.Jaševs skaidro, ka principā piekrīt V.Stiebriņas viedoklim, ka nav jāskata nākotnes formā. 

V.Stiebriņa ierosina atlikt. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Jaševs. Izsakās K.Pabērzs. I.Jaševs skaidro, ka aprēķinu veiks ar 

to datumu, kad izpildās visi nosacījumi. 

Izsakās K.Pabērzs, V.Stiebriņa, K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, izsakās K.Pabērzs, D.Broka, Dz.Skalbe. K.Pabērzs. 

Izsakās I.Jaševs. 

V.Stiebriņa ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz maija domes sēdi. 

Izsakās P.Gravāns, V.Stiebriņa, I.Jaksone, M.Felss. 

Skaidro I.Jaševs, ka uz šo brīdi kritēriji neizpildās, tāpēc labāk atlikt. 

Izsakās K.Pabērzs, P.Gravāns, G.Kalve, Dz.Skalbe. 

K.Pabērzs secina, ka ir priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu uz maija domes sēdi.  

K.Pabērzs aicina balsot par šo priekšlikumu. 

   

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  

nav, „atturas”- Mārtiņš Felss ( 1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kad izpildās visi kritēriji. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

 

13. 

Par speciālās pamatizglītības programmas licencēšanu Variešu sākumskolā  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, paskaidro K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā reģistrēts Variešu sākumskolas direktores iesniegums ar 

lūgumu dot saskaņojumu Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 2101 5611) licencēšanai Variešu sākumskolā. Pamatojoties uz Izglītības 

likuma 32. un 33.pantu, Vispārējās izglītības likuma 18.pantu, saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” 3.4.punktu un 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem 



Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut atvērt Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods 2101 5611) Variešu sākumskolā. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Variešu sākumskolas direktore Dace Stroža.  
 

 

 

14. 

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 

47.panta trešo daļu, Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/2 „Saistošie 

noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 3., 

6.punktu, ņemot vērā Vīpes amatniecības centra “Māzers” 07.03.2016. iesniegumu Nr. 1-1/4 

“Par tālākizglītības kursu programmas apstiprināšanu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Licencēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības mašīnadīšanas 

apmācības 1.līmeņa kursu programmu Vīpes amatniecības centrā „Māzers”. 

2. Licence stājas spēkā 2016.gada 21.aprīlī un tiek izsniegta uz vienu gadu. 

3. Apstiprināt Vīpes amatniecības centram „Māzers” izsniedzamo licenci (pielikumā). 

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

 

Pielikumā: Izsniedzamās licences paraugs. 
 

 

15. 

Par Vīpes pamatskolas direktores atbrīvošanu no ieņemamā amata  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 13.04.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē  

 

2016.gada 31.martā saņemts Sūnu un Vīpes pamatskolas direktores Valdas Kalniņas - 

Vītolas iesniegums, atbrīvot viņu ar 2016.gada 17.augustu no Vīpes pamatskolas direktora 

pienākumu pildīšanas. 

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

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

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

nolikumā paredzētajos gadījumos. 



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

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

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

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

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

ar attiecīgās nozares ministriju. 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra iekšējo noteikumu Nr.29 

“Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus par vispārējās 

izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju pieņemšanu darbā un 

atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu 

no darba” 7.punkts nosaka, ka Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departaments 

izskata jautājumu par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes 

vadītāja atbrīvošanu no darba, pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu un pašvaldības lēmumu 

par vadītāja atbrīvošanu no darba. 

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

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un ņemot vērā Valdas Kalniņas - Vītolas 2016.gada 

31.marta iesniegumu,  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2016.gada 17.augustu atbrīvot no ieņemamā amata Vīpes pamatskolas direktori Valdu 

Kalniņu - Vītolu (personas kods [..]), atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2. Grozīt Krustpils novada domes 2012.gada 22.augusta lēmuma Nr.45 „Par Sūnu pamatskolas, 

Mežāres pamatskolas un Vīpes pamatskolas direktora apstiprināšanu” (protokols Nr.12) 

1.punktu: 

2.1. ar 2016.gada 18.augustu no lēmuma 1.punkta izslēgt vārdus „un Vīpes 

pamatskolas”; 

2.2. ar 2016.gada 18.augustu lēmuma 1.punktu aiz vārda „direktori” papildināt ar šādu 

tekstu: „profesiju klasifikatora kods 1345 08 (skolas direktors)”. 

3.  Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Vīpes pamatskolas direktores 

atbrīvošanu no amata. 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma 

saņemšanas, izdarīt grozījumus Valdas Kalniņas - Vītolas Darba līgumā, atbilstoši šī lēmuma 

1., 2. un 3.punktam. 

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram uz jūlija domes sēdi virzīt apstiprināšanai Vīpes 

pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju. 

 

 

16. 

Par noslēgtā Lauku zemes nomas līguma Mežāres pagastā pārslēgšanu jaunā redakcijā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ar SIA “Mežbrēķi”, reģ.Nr. 45403026642, juridiskā adrese: 

”Mednieku Māja”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads par nekustamo īpašumu “Ziediņi”, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073, noslēgusi: 

1) 2012.gada 28.aprīlī lauku zemes nomas līgumu Nr.9, par 3.6 ha platību; 



2) 2015.gada 18.decembrī, noslēgta vienošanas par grozījumiem 2012.gada 28.aprīļa 

Lauku zemes nomas līgumam Nr.9, par 3.0379 ha platību, ar nomas termiņa 

pagarinājumu līdz 2024.gada 31.decembrim. 

Vienlaicīgi norādām, ka 2016.gada 20.janvārī, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5676 004 0073, valsts Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts, SIA “Latvijasmernieks.lv” 

Jēkabpils biroja zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, saskaņā ar kuru plāna mērogā 

1:2000, zemes vienības platība ir 3.02 ha.  

Nekustamo īpašumu “Ziediņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra 

apzīmējumu 5676 004 0073, kadastra numuru 5676 004 0092, Mežāres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000553700 uz Krustpils novada pašvaldības vārda, reģistrējusi 2016.gada 

8.martā. Ierakstītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073 platība ir 3.02 ha. 

Ņemot vērā, ka zemes vienības iznomātājs, vēlas Jēkabpils rajona  zemesgrāmatu nodaļā, 

iesniegt nostiprinājuma lūgumu – nomas tiesību nostiprināšanai uz nekustamo īpašumu  

“Ziediņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073 (kadastra 

numuru  5676 004 0092), ir nepieciešams precizēt iznomātā zemes gabala platību, atbilstoši 

zemesgrāmatā ierakstītajai. Ar SIA “Mežbrēķi”, lauku zemes nomas līgums slēgt 2012.gada 

28.aprīlī, grozīts līgums 2015.gada 18.decembrī, līdz ar to, pārskatāmām būtu šo Lauku zemes 

nomas līgumu pārslēgt jaunā redakcijā, ar precizēto zemes vienības platību, nemainot pārējos 

līguma nosacījumu, līguma darbības termiņus. 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.
1
panta pirmo daļu, 

- likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu,  

- Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Pārslēgt jaunā redakcijā lauku zemes nomas līgumu ar  SIA “Mežbrēķi”, reģ.Nr. 

45403026642, juridiskā adrese: ”Mednieku Māja”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  valdes 

locekli Vilni Buholcu par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0073  - 3.02  ha 

platībā. 

2. Uzdot pašvaldības juristei izstrādāt 10 darba dienu laikā lauku zemes nomas līgumu 

jaunā redakcijā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

Sēžu zāli atstāj deputāte V.Stiebriņa. 

 

 

17. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Kūku   pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 



Izskata V. T., personas kods [..], adrese:  [..],  Kūku pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 

24.marta iesniegumu, kurā norada, ka sakarā ar mātes F. T.  nāvi,  lūdz pārslēgt īres līgumu uz 

viņa vārdu.  

 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, kas 

nosaka, ka: īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā 

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

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

īres līguma nosacījumus. 

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, 

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

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

īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 

 Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

  

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Kūkas Nr.2” - 2,  Kūkas, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  V. T., personas kods [..] vārdu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

3. V. T.  mēneša laikā ierasties Kūku pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāt V.Stiebriņa. 

 

 

18. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2016.gada 8.martā saņemto J. P., personas kods [..], dzīv. [..], Krustpils novads 

iesniegumu, kurā lūdz piešķirt vienistabas dzīvokli Spunģēnu centrā. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemta Krustpils pagasta pārvaldes 2016.gada 

8.marta vēstule Nr.5-8/16/16 “Par dzīvojamo platību”, kurā norādīts, ka  brīvas dzīvojamās 

platības Krustpils pagastā nav, tāpēc  izveidojusies dzīvokļu rindā. Pārvalde piekrīt, ka 

iesniedzēja tiek uzņemta dzīvokļu rindā ar kārtas Nr.5. 

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

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Uzņemt Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.5  J. P., 

personas kods [..], dzīvojošu [..], Krustpils novads.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldei. 

 



19. 

Par zemes vienības iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. Š., personas kods [..], adrese: [..], Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, 2016.gada 4.aprīļa iesniegumu, par lauksaimniecības zemes ar kadastra 

apzīmējumu 5696 003 0211 -3.1 ha platībā iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības kopējā platība 

ir 3.1 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Zeme ir piekritīga pašvaldībai. Uz zemes vienības atrodas D. Š. valdījumā esošās ēkas. 

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu", atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt D. Š., personas kods [..], adrese: [..], Vīpes pagasts, Krustpils novads, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0211 – 3.1 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka D. Š. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja D. Š. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals 

var tikt iznomāts citai personai. 

 

20. 

Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s “Ivari”, reģ. Nr. 45401017630,  adrese: 

“Kļavas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu par lauksaimniecības 

zemes ar kadastra apzīmējumiem 5696 004 0239, 5696 004 0269 un 5696 004 0220 iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 004 0239  kopējā platība ir 1.2756 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  



Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0269 kopējā platība ir 1.24 ha. 

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

piekritīga pašvaldībai. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0220 kopējā platība ir 1.6625 ha. 

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

piekritīga pašvaldībai. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt “Z/s “Ivari”, reģ. Nr. 45401017630,  adrese: “Kļavas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem   5696 004 0239  - 1.2756 ha,  

5696 004 0269  -1.24, 5696 004 0220  -1.6625 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 

30.aprīlim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti 

grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze.  

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas 

līgumu ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Ivari” īpašniekam lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 

(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS “Ivari” īpašnieks 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti citai personai.  

 

21. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku  pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas Nr.45403013898, 

juridiskā adrese: „Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  īpašnieka M. L., 2016.gada 

29.marta iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670 001 0284 - 0.79 ha 

platībā un 5670 001 0184 – 0.6 ha platībā iznomāšanu.  Iznomāšanas mērķis -lauksamniecība.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

1.  5670 001 0184 – 0.6 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. 

2. 5670 001 0284 - 0.79 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas mērķis 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība.  

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 



paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Mārtiņmuiža”, reģistrācijas 

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

īpašniekam Mārtiņam Lazdānam, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 001 

0184 – 0.6 ha un 5670 001 0284 - 0.79 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 

30.aprīlim. Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, 

ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī 

tādā gadījumā, ja mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas 

līgumu ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja SIA “Mārtiņmuiža” īpašnieks  neizpilda šo 

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

turpmāk attiecīgais zemes gabals var tikt iznomāts citai personai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Mārtiņš Lazdāns  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

  

 

22. 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi R. R., personas kods [..], adrese: [..], Variešu 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 30.marta iesniegumu, par lauksaimniecības zemes ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 - 0.15 ha platībā ( Nr. 47) iznomāšanu. 

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

ir piekritīga pašvaldībai.  

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu", atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt R. R., personas kods [..], adrese: [..], Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 – 0.15 ha platībā. 



2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka R. R. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja R. R. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals 

var tikt iznomāts citai personai. 

 

23. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. G., personas kods [..], adrese: [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 21.marta iesniegumu, par lauksaimniecības zemes ar 

kadastra apzīmējumu 5670 005 0296 - 0.04 ha platībā iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības kopējā 

platība ir 0.04 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu", atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt J. G., personas kods [..], adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0296 – 0.04 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka J. G. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja J. G. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals 

var tikt iznomāts citai personai. 

 

 



24. 

Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi L. D., personas kods [..], adrese: [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 31.marta iesniegumu, par lauksaimniecības zemes ar 

kadastra apzīmējumu 5668 006 0274 -0.58 ha platībā iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības kopējā 

platība ir 0.58 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu",  atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt L. D., personas kods [..], adrese: [..] Krustpils novads, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0274 – 0.58 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka L. D. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja L. D. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals 

var tikt iznomāts citai personai. 

 

25. 

Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

  

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s “Tiltnieki -Brēķi”, reģ. Nr. 45404005915,  

adrese: “Brēķi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 7.aprīļa iesniegumu par 

lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0224 un 5668 007 0195 

iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0224  kopējā platība ir 4.0878 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  



Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 0070195  kopējā platība ir 2.5319 ha. 

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

piekritīga pašvaldībai. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt ZS “Tiltnieki -Brēķi”, reģ. Nr. 45404005915,  adrese: “Brēķi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0224  - 

4.0878 ha un  5668 0070195  - 2.5319 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 

30.aprīlim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās 

vērtības, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, 

ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī 

tādā gadījumā, ja mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas 

līgumu ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Tiltnieki -Brēķi” īpašniekam D. V. lauku zemes nomas līgums 

noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS 

“Tiltnieki -Brēķi” īpašnieks neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt 

līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

 

 

26. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. M., personas kods [..], adrese: [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu, par lauksaimniecības zemes daļas ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0743 - 0.06 ha platībā ( Nr. 8)iznomāšanu, piemājas samniecības 

vajadzībām. 

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

ir piekritīga pašvaldībai.  

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu", atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 



Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt A. M., personas kods [..], adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes 

vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0743 – 0.06 ha platībā (Nr.8). 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Noteikt gada zemes nomas maksu - 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja 

mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. 

3. Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu 

ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka A. M. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja A. M. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes gabals 

var tikt iznomāts citai personai. 

 

27. 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s “Papardes”, reģ. Nr. 45404005493,  adrese: 

[..], Salas novads, 2016.gada 12.aprīļa iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra 

apzīmējumu 5694 002 0182 -5407 kv.m platībā iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5694 002 0182  kopējā platība ir 0.5407 ha. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zeme ir piekritīga pašvaldībai.  

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt “Z/s “Papardes”, reģ. Nr. 45404005493,  juridiskā adrese: [..], Salas novads, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu   5694 002 0182  - 0.5407 ha   platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.maija līdz 2021.gada 

30.aprīlim. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, 

papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi 

normatīvajos aktos par zemes nomas maksas aprēķināšanu, kā arī tādā gadījumā, ja mainījusies 

zemes kadastrālā vērtību bāze. 

3.           Uzdot pašvaldības Administratīvās nodaļas juristei sagatavot lauku zemes nomas 

līgumu ar šī lēmuma 1.punktā minēto personu. 



4.    Noteikt, ka ZS “Papardes” īpašniekam lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 

(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS “Papardes” īpašnieks 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un 

turpmāk attiecīgais zemes gabals var tikt iznomāts citai personai.  

 

 

28. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Krustpils pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata S. S., personas kods [..], adrese: [..], Jēkabpils, 2016.gada 16.marta iesniegumu par 

noslēgtā zemes nomas līguma izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5668 001 

0177 - 0.2609 ha platībā. 

 Pašvaldībā Lauku zemes nomas līgums ar S. S. ir noslēgts 2015.gada 26.martā un ir spēkā 

līdz 2019.gada 31.decembrim. 

   Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un S. S. 

iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 26.martā noslēgto lauku zemes nomas līgumu  ar  S. S.  par Krustpils 

novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Krustpils pagastā ar kadastra 

apzīmējumu: 5668 001 0177 ½ domājamās daļas nomu ar 2016.gada 1.maiju. 

2. S. S. līdz 2016.gada 1.maijam veikt norēķinus ar Krustpils novada pašvaldību par 

maksājumiem, kas saistīti ar 2015.gada 26.martā noslēgto lauku zemes nomas līgumu. 

 

 

 

29. 

Par grozījumiem 2016.gada 23.marta domes sēdes lēmumā Nr. 19.”Par piekrītošās platības 

noteikšanu zemes vienības daļai Krustpils pagastā”  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā M.Lazdāns, atbild L.Garkalne. 

 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 263 ”Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 23.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj:  

Izdarīt Krustpils novada domes 2016.gada 23.marta lēmumā Nr.19 „Par piekrītošās 

platības noteikšanu zemes vienības daļai Krustpils pagastā” šādus grozījumus: 



1.Papildināt lēmumu ar 1.1.1. apakšpunktu- 
1.1.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248002 -29.33 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

2.Papildināt lēmumu ar 1.2.1. apakšpunktu- 
1.2.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248003- 14.8 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

3.Papildināt lēmumu ar 2.1.1. apakšpunktu- 
2.1.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058002- 2.83 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

4.Papildināt lēmumu ar 2.2.1. apakšpunktu- 
2.2.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058003 - 77.34 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

  5.Papildināt lēmumu ar 2.3.1. apakšpunktu- 
2.3.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058004- 0.63 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

  6.Papildināt lēmumu ar 2.4.1. apakšpunktu- 
2.4.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058005- 0.49 ha lielai platībai zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 

Sēdes telpu atstāj deputāte Dace Broka. 
 

 

30. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Spolāni”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670 006 0069) 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. V. 2016.gada 16.marta iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Spolāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  kadastra Nr. 5670 

006 0069, atdalot zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 5670 005 0130 un  5670 005 0131. 

 Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0130  platība ir 4.6 ha, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0131 platība ir 6.2 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

  Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes 

vienības atrodas meža teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 16., 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,   kā arī ņemot vērā  A. V. iesniegumu, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 



1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Spolāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5670 006 0069)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  5670 005 

0130  – 4.6 ha platībā un 5670 005 0131 – 6.2 ha platībā,  neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5670 005 0130  un 5670 005 

0131 saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5670 005 0130  un 5670 005 

0131 piešķirt nosaukumu “Spolānu meži”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

 

31. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Ozoli”, Variešu pagasts, kadastra Nr. 5694 002 0145) 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. O., personas kods [..], adrese: [..], Variešu 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 22.marta iesniegumu, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu „Ozoli”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 002 0145, atdalot zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumiem 5694 002 0142.   

 Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0142  platība ir 2.7 ha. Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

  Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0142 atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 16., 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,   kā arī ņemot vērā  J. O. iesniegumu, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozoli”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5694 002 0145)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  5694 002 0142  

– 2.7 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0142 noteikt nekustamā 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0142 piešķirt 

nosaukumu “Deļļu Ozoli”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 



 

32. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Radziņi”, Mežāres  pagasts, kadastra Nr. 5676 002 0018) 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. R., personas kods [..], adrese: [..], Mežāres 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 11.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu „Radziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads,  kadastra Nr. 5676 002 0018, atdalot 

zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0259 -7.4 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi – 

lauksaimniecība un piešķirt nosaukumu “Mārsili”. 

 Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0259 platība ir 7.4 ha. Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.  

  Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes 

vienības atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums” 16., 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,   kā arī ņemot vērā  A. R. iesniegumu, 

atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Radziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5676 002 0018)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0259  

– 7.4 ha platībā  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0259 saglabāt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība 

ir lauksaimniecība. 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0259 piešķirt 

nosaukumu “Mārsili”. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Kalna Stimbināja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads)  

  

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 



Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi M. F. 2016.gada 4.aprīļa iesniegumu, kurā lūdz 

ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kalna Stimbināja”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, kas 

reģistrēts Mežāres pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.77, sadalot zemes vienību ar kadastra 

numuru 5676 005 0041, atbilstoši pievienotajam zemes robežu plānam. Atdalītajai zemes 

vienībai piešķirt nosaukumu “Jaunkalna Stimbināja”. 

Iesniegumam pievienota zemesgrāmatu apliecības kopija un zemes robežu plāna kopija, 

kur redzama plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0041 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

1. Nekustamais īpašums „Kalna Stimbināja”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, kadastra 

Nr. 5676 005 0041 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0041 un 

kopējo platību 6.8 ha, uz tās atrodas ēkas. Zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās 

šādi: 6.5 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha – zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,1 

ha – zeme zem ceļiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0041 atrodas lauksaimniecības teritorijā. Saistošo 

noteikumu 123.p. nosaka jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību: 2 ha, bet atļauta 

esošās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot minimālo platību, 

ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana). 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

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

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā M. F. iesniegumu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Stimbināja”, 

kadastra Nr. 5676 005 0041, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0041 – 

6.8 ha platībā  sadalīšanai. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Kalna 

Stimbināja” (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils novada 

pašvaldībā.   

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 
 

      

34. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Purmalspāģi”, Variešu pagasts, Krustpils novads)  

  

Ziņo K.Pabērzs. 



Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi B. M. 2016.gada 21.marta iesniegumu, kurā 

lūdz ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Purmalspāģi”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kas 

reģistrēts Variešu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.26, sadalot zemes vienību ar kadastra 

numuru 5694 002 0008, atbilstoši pievienotajai skicei. Iesniegumam pievienota skice, kur 

redzama plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0008 sadalīšana.  

Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādes 

nepieciešamību zemesgabala sadalīšanai. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka: 

1. Nekustamais īpašums “Purmalspāģi”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 

5694 002 0008 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 

0008 un kopējo platību 10.00 ha, uz tās atrodas ēkas. Zemes lietošanas veidi atbilstoši 

eksplikācijai sadalās šādi: 7.8 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,1.6 ha – mežs, 

0,1 ha – zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,2 ha – zeme zem ceļiem, 0.3 ha – zem 

ūdeņiem.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

2. Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 002 

0008 atrodas lauksaimniecības teritorijā. Saistošo noteikumu 123.p. nosaka 

jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību lauksaimniecības teritorijā: 2 ha, bet 

atļauta esošās viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana(piebraukšana). 

Pamatojoties uz likuma “Zemes ierīcības likums” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 3. punktu, 

2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 

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

apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā B. M. iesniegumu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Purmalspāģi”, 

kadastra Nr. 5694 002 0008, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 

0008 – 10.00 ha platībā  sadalīšanai. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam 

„Purmalspāģi” (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu divos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils 

novada pašvaldībā.   
 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

           

 

 

 

 

 



35. 

Par adreses noteikšanu Atašienes pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 30.martā saņemts T. S., personas kods [..], 

adrese: [..], Lielvārdes novads, LV-5011,iesniegums ar lūgumu mainīt apbūvētai zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 5646 001 0013, adresi no “Birņi” Atašienes pagasts, Krustpils novads uz 

“Bārbalīši” Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.pantu, Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 7.,8., 9., 15., 

18., 28.punktiem, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 001 0013  un uz tās esošajām 

ēkām noteikt adresi “Bārbalīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai. 

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

rajona tiesā. 

 

 

36. 

Par nosaukuma piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 18.martā saņemts Ē. U., personas kods [..], 

adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, iesniegums par nosaukumu piešķiršanu zemes 

vienībām. Iesniegumā lūdz piešķirt šādus nosaukumus - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5670 005 0331 – 1.49 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 003 0232 – 

2.22 ha platībā piešķirt nosaukumu “Ērikas”, zemes vienībai 0.93 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0813 piešķirt nosaukumu “Sāres”, zemes vienībai 2.96 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 5670 003 0021 piešķirt nosaukumu “Uzkalni”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.,17.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9., 7.,8., 9., 15., 18., 28.,29., 

31.punktiem, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 003 0232 un  ar kadastra apzīmējumu 

5670 005 0331 piešķirt nosaukumu  “Ērikas”. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0813 piešķirt nosaukumu  “Sāres”. 



3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 003 0021 piešķirt nosaukumu  

“Uzkalni”. 

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

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 

 

37. 

Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 
       Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi P. D., 2016.gada 1.aprīļa iesniegumu un R. F. 

2016.gada 6.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 

004 0080- 2.9 ha platībā. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, kas nosaka” Ja tiek rīkota 

neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemes gabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas 

maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar 

personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, LR likuma ”Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 1.pantu,3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma “Par 

pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,  atklāti balsojot „par” - 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1.Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080- 

2.9 ha platībā, ar kadastrālo vērtību EUR 2184.00. 

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

3. Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 1.5% no zemes vienības kadastrālās 

vērtības, t.i. EUR -32.76. 

4. Izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

 
 

 

38. 

Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 
        Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

         

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s Vīpīte, reģ. Nr. 45401018246, 2016.gada 

14.marta iesniegumu un Z/s “Ivari” , reģ. Nr. 45401017630, juridiskā adrese: ”Kļavas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5696 004 0243- 4.7118 ha platībā. 



Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, kas nosaka ”Ja tiek rīkota 

neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemes gabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas 

maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar 

personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu”, LR likuma ”Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1.Rīkot zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 

- 4.7118 ha platībā, ar kadastrālo vērtību EUR 3328.00. 

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

3. Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 1.5% no zemes vienības kadastrālās 

vērtības, t.i.EUR - 49.92. 

4. Izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Juris Puriškevičs  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

39. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada dome iepazinās ar Dz. V., personas kods [..], [..], Krustpils novads, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē, 2016. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu 

limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā:  

Dz. V., personas kods [..], [..], Krustpils novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot 

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 



(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

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

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

40. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada dome iepazinās ar L. K., personas kods [..], [..], Krustpils novads, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē, 2016. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu 

limitu Daugavā”,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā: 

L. K., personas kods [..], dzīvo [..], Krustpils novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot 

zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR 
(četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada 

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

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 



41. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Kūku pagastā elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas 

izbūvei 

 

     Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild L.Garkalne, papildina K.Pabērzs. Izsakās M.Kalniņš, P.Gravāns, 

O.Stalidzāns, K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 17.martā ir saņemts VAS Ceļu satiksmes drošības 

direkcija, reģ. nr. 40003345734,juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga,  iesniegums 

“Par elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi Kūkās”. VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija 

iesniegumā informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta apstiprināto 

Elektomobilitātes attīstības plānu 2014.-2016.gadam VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

(turpmāk - CSDD) ir uzsākusi darbu pie nacionālā līmeņa elektroauto uzlādes tīkla izveides, kura 

pirmais posms paredz izvietot elektroauto ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem 

vai tiešā to tuvumā. Šobrīd ir veikts pētījums par elektroauto ātrās uzlādes staciju izvietojumu uz 

valsts galvenajiem autoceļiem, kā rezultātā ir noteiktas potenciālās pirmo 55 ātrās uzlādes staciju 

uzstādīšanas vietas. Izvērtējot pētījuma rezultātus CSDD konstatēja, ka piedāvātā vieta Kūkās 

pie autoceļa A12, adresē "Kūkas Nr. 36", Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

56700050236, ir piemērota elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uzstādīšanai, un lūdz izvērtēt 

iespēju atļaut CSDD uzstādīt elektroauto ātrās uzlādes staciju šajā adresē, šim nolūkam 

iznomājot atbilstoša (25 – 30 m
2
) lieluma zemes gabalu. 

Uz iznomātā zemes gabala paredzēts izbūvēt elektroauto ātrās uzlādes staciju, kas ietver: 

 stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai automašīnai 2,5m x 5m); 

 stāvvieta apzīmēta ar ceļa zīmi Nr.537 „Stāvvieta” ar papildzīmēm - Nr.805, 806 

vai 807 “Darbības zona”, Nr.849 “Pārējā papildinformācija” „Tikai elektromobiļu 

uzlādei” un ja nepieciešams Nr.840 „Stāvēšanas laiks”; 

 strāvu 80 (A). 

Visus darbus, kas saistīti ar elektroauto ātrās uzlādes stacijas izbūvi veiks CSDD. 

Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos un 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Iznomāt  VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai , reģ. Nr. 40003345734, juridiskā 

adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, zemes vienības daļu 30m2 platībā no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 5670 005 0236.(skice pielikumā). 

 2. Slēgt vienošanos ar VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes nomas līguma 

slēgšanu. (vienošanās pielikumā) 

 

 

 

 

 



42. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada domē ir saņemts 2016.gada 23.marta dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.1 ar lēmumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu 

pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka: 

Ar Krustpils novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8., 12.p.) “Par 

pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā” 1.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu 

Nr.1, nodeva pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Spunģēni-Daugavieši”, t.sk., pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā "Varieši 1", Varieši 

Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

Ar Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17., 11) 

“Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Varieši 1” pārņēma pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvalde. 

Atbilstoši Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.17., 

11) 3.punktam, 2016.gada 5.februārī, SIA “Spunģēni-Daugavieši" ar nodošanas – 

pieņemšanas aktu, nodeva Krustpils novada pašvaldībai dzīvojamās mājas "Varieši 1", 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads dzīvojamās mājas apsaimniekošanas funkcijas, 

uzkrātos, neizlietos finanšu līdzekļus, u.c. ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu saistītos dokumentus. 

Saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts, Krustpils 

novads, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, mājas dzīvokļu īpašnieki nolēmuši 

māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 

1", Varieši Variešu pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai 

personai, Jānim Rāviņam, p.k. [..], dzīvo [..], Varieši Variešu pagasts, Krustpils novads.  

Nekustamais īpašums "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

56940080189, sastāv no zemes gabala 0,384 ha platībā un daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar 8 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 656 kvm., īpašuma tiesības 

nostiprinātas Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 379.  

6 dzīvokļu īpašumi privatizēti un reģistrēti Zemesgrāmatā. 

 2 dzīvokļu īpašumi – pašvaldības īpašumā. 
Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā 

un apsaimniekošanā lietderību un saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 



1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts, Krustpils 

novads pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Jānim Rāviņam, 

p.k. [..] , dzīvo [..], Varieši Variešu pagasts, Krustpils novads, ievērojot likuma “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likuma un 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumus. 

2.  Izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - Krustpils novada domes izpilddirektors Raivis Ragainis; 

Komisijas locekļi: 

 Jānis Rāviņš - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts, 

Krustpils novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

 Dace Vītola - Variešu pagasta pārvaldes saimniecības vadītāja; 

 Andris Rutko - Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs. 

3. Uzdot šī Lēmuma 2.punktā norādītajai komisijai, viena mēneša laikā pēc šī lēmuma 

stāšanās spēkā, nodot dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši Variešu pagasts, Krustpils 

novads apsaimniekošanas funkcijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Varieši 1", Varieši 

Variešu pagasts, Krustpils novads, nodot  dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Jānim Rāviņam, p.k. [..] , dzīvo [..], Variešu pagasts, Krustpils novads. Vienlaicīgi nodot 

esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas pakalpojuma 

sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un 

uzkrājumiem, māju lietas. 

4. Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Jānim Rāviņam un Variešu pagasta pārvaldei. 

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

 

43. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos",  Varieši, Variešu pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.04.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada domē ir saņemts 2016.gada 8.aprīļa dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.2 ar lēmumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos", 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka: 

1. Ar Krustpils novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8., 

12.p.) “Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu apsaimniekošanā” 

1.punktu, Krustpils novada pašvaldības nekustamos īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar 

pielikumu Nr.1, nodeva pārvaldīšanā un apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Spunģēni-Daugavieši”, t.sk., pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā "Māja 

Nr. 4 Variešos", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu. 

3. Ar Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17., 

13) “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krustpils novada, Variešu pagastā 



pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māja Nr.4 

Variešos” pārņēma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Krustpils novada pašvaldības 

Variešu pagasta pārvalde. 

4. Atbilstoši Krustpils novada domes 2015.gada 29.decembra sēdes lēmuma (protokols 

Nr.17., 13) 3.punktam, 2016.gada 5.februārī, SIA “Spunģēni-Daugavieši" ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu, nodeva Krustpils novada pašvaldībai dzīvojamās 

mājas "Māja Nr. 4 Variešos ", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads dzīvojamās 

mājas apsaimniekošanas funkcijas, uzkrātos, neizlietos finanšu līdzekļus, u.c. ar 

dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos dokumentus. 

5. Saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos", Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, mājas dzīvokļu 

īpašnieki nolēmuši, mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodot daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos ", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads 

pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai, Modrim Caunem, p.k. [..], dzīvo [..], 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

6. Nekustamais īpašums "Māja Nr. 4 Variešos", Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 008 0211, sastāv no zemes gabala 0,3208 ha platībā un 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 18 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību  1194.2 

kvm., īpašuma tiesības nostiprinātas Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0011 9690.  

6 dzīvokļu īpašumi privatizēti un reģistrēti Zemesgrāmatā.  

12 dzīvokļu īpašumi – pašvaldības īpašumā. 
Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā lietderību un saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 7.punktu,  atklāti 

balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos", Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Modrim Caunem, p.k. [..], dzīvo [..], Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads,  

ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļu 

īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumus. 

2. Izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - Krustpils novada domes izpilddirektors Raivis Ragainis; 

Komisijas locekļi: 

o Modris Caune - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos" [..], 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona; 

o Dace Vītola - Variešu pagasta pārvaldes saimniecības vadītāja; 

o Andris Rutko - Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs. 

3. Uzdot šī Lēmuma 2.punktā norādītajai komisijai, viena mēneša laikā pēc šī lēmuma 

stāšanās spēkā, nodot dzīvojamās mājas "Māja Nr. 4 Variešos", Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, nodot apsaimniekošanas funkcijas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

"Māja Nr. 4 Variešos", Varieši, Varieši Variešu pagasts, Krustpils novads dzīvokļu 



īpašnieku pilnvarotajai personai Modrim Caunem, p.k. [..], dzīvo [..], Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads. Vienlaicīgi nodot esošo finanšu līdzekļu uzkrājumus, 

noslēgtos līgumus par apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī pilnu pārskatu 

par iekasēto apsaimniekošanas maksu, tās izlietojumu un uzkrājumiem, māju lietas. 

4. Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Modrim Caunem un Variešu pagasta pārvaldei. 

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

 

 

44. 

Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotas izsoles rīkošanu 

 

Ziņo R.Ragainis. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

2016.gada 23.martā, Krustpils  novada pašvaldība pieņēma lēmumu (prot. Nr. 5.,15) “Par 

pašvaldības kustamas  mantas izsoli”. Atbilstoši domes apstiprinātiem izsoles noteikumiem, 

transportlīdzekļa - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 

1998., nosacītā cena 1200  EUR  bez PVN,  izsoles laiks- 2016.gada 19.aprīlī,  plkst.10.00.  

Ņemot vērā, ka uz izsludināto izsoli, izsoles noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens 

izsoles dalībnieks, līdz ar to kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga. 

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

organizējama atkārtota izsole un  piemērojams sākumcenas  samazinājums, ne vairāk kā par 20 

procentiem,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Atzīt transportlīdzekļa - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacītā cena 1200  EUR  bez PVN,  pirmo izsoli (2016.gada 

19.aprīlī,  plkst.10.00) par nesekmīgu. 

2. Noteikt transportlīdzeklim  AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacīto cenu 960  EUR  bez PVN. 

3.  Uzdot Krustpils novada pašvaldības  Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai, rīkot atkārtotu kustamas mantas mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli, par kustamās mantas - AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas 

datums 1998., nosacīto cenu 960 EUR  bez PVN. 

4. Apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5. Publicēt informāciju par kustamas mantas izsoli pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv  sadaļā / IZSOLES.  

6. Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijai iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

 

Informatīvā daļa: 

1.  Ziņojums par Krustpils novada pašvaldības I ceturkšņa budžeta izpildi (ziņo 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I.Lauva)   

 

V.Stiebriņa izsakās par savstarpējiem norēķiniem. 

Izsakās K.Pabērzs. Paskaidro R.Ragainis. 

 



2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu LVAF projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrādei 

dabas liegumam “Lielais Pelčāres purvs””.  

 

K.Pabērzs informē, ka saņemta Riebiņu novada domes vēstule par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu LVAF projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Lielais 

Pelčāres purvs””.  

I.Širina sniedz informāciju, kas saistās ar Lielo Pelčāres purvu. Lielākoties tā ir Latvijas 

Valsts mežu (LVM) teritorija. Šī projekta līdzfinansējumam budžetā līdzekļi nebija paredzēti.  

V.Stiebriņa jautā vai nav lūgts līdzfinansējums LVM. Atbild I.Širina. 

Izsakās I.Širina, R.Ragainis, Dz.Skalbe, O.Stalidzāns, P.Gravāns, M.Felss. 

Deputāti pauž viedokli, ka līdzfinansējums nav jāpiešķir. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.05 

Sēdes vadītājs     K.Pabērzs 
                        21.04.2016. 

Sēdes protokolētājs                                                                                                         I.Randoha



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.04.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

20.04.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.6., 8.p.) 

KRUSTPILS  NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Šis nolikums nosaka Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas (turpmāk tekstā – 

Komisija) struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību. 

1.2. Komisija ir patstāvīga Krustpils novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – Dome) 

izveidota Krustpils novada pašvaldības struktūrvienība, kurai Dome deleģējusi izskatīt un pieņemt 

galīgos lēmumus administratīvā akta formā un jautājumos par: 

1.2.1. Zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu un nomas līguma slēgšanu; 

1.2.2. Zemes nomas tiesību piešķiršanu un izbeigšanu; 

1.2.3. Zemes gabalu sadalīšanu, apvienošanu, adrešu piešķiršanu; 

1.2.4. Nekustamo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu; 

1.2.5. Nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu, maiņu; 

1.2.6. Nekustamo īpašumu adrešu piešķiršanu un maiņu; 

1.2.7. Nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu; 

1.2.8. Zemes vienību platību precizēšanu; 

1.2.9. Zemes vienības statusa noteikšanu.  

1.3. Komisijas vārdisko un skaitlisko sastāvu apstiprina Dome. 

1.4. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un locekļi saņem atalgojumu par 

piedalīšanos Komisijas sēdēs Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

1.5. Komisija savā darbībā ievēro tās darbību regulējošos starptautiskos normatīvos aktus, 

Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Domes saistošos noteikumu un 

lēmumus, kā arī Komisijas nolikuma nosacījumus. 

 

2. Komisijas struktūra un vadība 
2.1. Komisijas struktūra: 

2.1.1. Priekšsēdētājs, ko ievēl Dome; 

2.1.2. Priekšsēdētāja vietnieks; 

2.1.3. Komisijas locekļi. 

2.2. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 

un sekretāru. 

2.3. Komisijas priekšsēdētājs: 

2.3.1. Organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši šim Nolikumam; 

2.3.2. Plāno un sagatavo Komisijas sēdes darba kārtību, sēdes norises vietu un laiku; 
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2.3.3. Vada Komisijas sēdes, paraksta sēžu protokolus, ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju 

un Domes sēdēs; 

2.3.4. Plāno darbus, nosaka vai sadala pienākumus Komisijas locekļu starpā, kontrolē un 

novērtē pienākumu izpildi; 

2.3.5. Domes sēdē ziņo par Komisijā skatītiem jautājumiem, to apkopotajiem lietas materiāliem 

un komisijas sagatavotajiem lēmuma projektiem par: 

2.3.5.1. nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli; 

2.3.5.2. nekustamo īpašumu iznomāšanu; 

2.3.5.3. reālservitūtu un personālservitūtu nodibināšanu; 

2.3.5.4. nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē. 

2.4. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus Komisijas 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

2.5.  Komisijas locekļi: 

2.5.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;  

2.5.2. piedalās Komisijas sēdēs un lēmumu pieņemšanā; 

2.5.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu un sabiedrisko 

aktivitāšu veikšanai. 

2.6. Komisijas lietvedības kārtošanu un Komisijas sēžu norises dokumentēšanu nodrošina 

Komisijas sekretārs (turpmāk-sekretārs), ko ievēl Komisijas locekļi no sava vidus. Viņa 

prombūtnes laikā, sekretāra pienākumus pilda viens no Komisijas locekļiem, kuru nosaka 

Komisijas priekšsēdētājs. Sekretārs: 

2.6.1. Organizatoriski un tehniski sagatavot Komisijas sēdes; 

2.6.2. Pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus; 

2.6.3. Pēc Komisijas priekšsēdētāja norādījuma sasauc Komisijas sēdes; 

2.6.4. Redakcionāli noformē Komisijā pieņemtos lēmumus; 

2.6.5. Protokolē Komisijas sēdes un paraksta sēžu protokolus; 

2.6.6. Sagatavo un nosūta ieinteresētajām personām un institūcijām informāciju par viņu 

interesējošā jautājuma izskatīšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā sagatavo un nosūta 

Komisijā pieņemtā lēmuma izrakstus; 

2.6.7. Uzglabā Komisijas sēdes protokola oriģinālu, organizē Komisijas dokumentu glabāšanu 

un nodošanu Krustpils novada pašvaldības arhīvā. 

2.7. Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību Komisijā tikai ar Domes lēmumu par viņa 

atbrīvošanu, kas pieņemts pēc komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas. 

2.8. Ja kāds no komisijas locekļiem tiek atbrīvots no darba Komisijā, deputāti var izvirzīt jaunu 

komisijas locekļa kandidātu, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai. 

 

3. Komisijas pienākumi un uzdevumi 
3.1. Komisija patstāvīgi, neatkarīgi izskata Komisijas sēdē iedzīvotāju, iestāžu, organizāciju un 

pašvaldības struktūrvienību iesniegumus, priekšlikumus, iebildumus, ierosinājumus Nolikuma 

1.2.punktā minētajos jautājumos un par izskatīto jautājumu pieņem lēmumu – administratīvo aktu 

normatīvos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. 

3.2. Sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām. 

3.3. Jautājumu izlemšanai pēc būtības un apstākļu noskaidrošanai, Komisija pēc savas iniciatīvas 

vai Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā, vai pēc iesnieguma iesniedzēja lūguma veikt apsekojumus, 

pārrunas un citas izzināšanas darbības. 

3.4. Sniedz nepieciešamo informāciju Pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanā savas 

kompetences ietvaros. 

3.5. Savas kompetences ietvaros iesniegt ierosinājumus un priekšlikumus Pašvaldības normatīvo 

aktu papildināšanai vai pilnveidošanai. 

 

4. Komisijas tiesības un atbildība 
4.1. Komisijai ir tiesības: 



4.1.1. Saņemt no Pašvaldības struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem, no pagastu 

pārvalžu vadītājiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, citas ziņas un 

materiālus jautājumu sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai; 

4.1.2. Uzaicināt uz Komisijas sēdi izskatāmā jautājuma ierosinātāju, vai arī pēc Komisijas 

iniciatīvas uzaicināt uz sēdi Pašvaldības struktūrvienību amatpersonas paskaidrojumu 

sniegšanai;  

4.1.3. Piedalīties mācību kursos vai semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Komisijas 

darbu saistītie jautājumi. 

4.2. Komisija ir atbildīga par: 

4.2.1. Šajā Nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un 

tiesiskuma ievērošanu; 

4.2.2. Komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās personu informācijas konfidencialitātes 

saglabāšanu, vai tādas privātas informācijas saglabāšanu, kura iegūta, pildot darba 

pienākumus Komisijā. 

 

5. Komisijas darba organizācija 
5.1. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī.  

5.2. Komisijas sēdes ir atklātas un tajās savas kompetences ietvaros izskata iesniegumus, kas 

saņemti un reģistrēti Krustpils novada pašvaldības lietvedības dokumentu reģistrā. Komisijas 

priekšsēdētājs nodrošina šī Nolikuma noteikumu un prasību ievērošanu komisijas sēdēs. 

5.3. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto komisijas locekļu 

kopskaita. 

5.4. Komisijas sēdēs lēmumus pieņem, atklāti balsojot, paceļot roku. Komisijas sēdēs balsojumā 

piedalās tikai komisijas locekļi. Personas, kuras ir uzaicinātas uz komisijas sēdi jautājuma 

izskatīšanai un paskaidrojumu sniegšanai, kā arī domes deputāti, kuri nav attiecīgās komisijas 

locekļi, nav tiesīgi piedalīties balsošanā. 

5.5. Par katru izskatāmo jautājumu Komisija pieņem lēmumu ar klāt esošo Komisijas locekļu 

balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, balsojuma rezultātu izšķir Komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

5.6. Katram Komisijas loceklim ir tiesības izteikt savus iebildumus par konkrēto jautājumu, kas 

viņu neapmierina pie balsojuma, to fiksējot komisijas protokolā. 

5.7. Komisija uz sēdi var uzaicināt izskatāmā jautājuma iesniedzēju, kā arī citas ieinteresētās 

personas, ja uzskata, ka nepieciešama papildus informācija un paskaidrojumi, par to izdarāms 

ieraksts Komisijas sēdes protokolā. Citus iesniegumus Komisija izskata bez iesniedzēja 

klātbūtnes. 

5.8. Komisija savus lēmumus rakstveidā paziņo iesniedzējam un ieinteresētājām personām 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

5.9. Komisijas protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs.  

5.10. Komisijas sēdes tiek protokolētas atbilstoši lietvedības noteikumiem un protokola 

oriģināli pastāvīgi glabājas pie Komisijas sekretāra. 

5.11. Ja uz Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, Komisijas 

priekšsēdētājs sasauc atkārtotu Komisijas sēdi, neātrāk kā pēc trim, un ne vēlāk kā pēc septiņām 

dienām. Ja uz atkārtotu Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, Komisijas 

priekšsēdētājam par to jāziņo Domes priekšsēdētājam.  

5.12. Ja trīs reizes pēc kārtas nevar notikt Komisijas sēde Komisijas locekļu neierašanās 

dēļ, pēc Komisijas priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja ierosinājuma, Krustpils novada 

pašvaldības dome lemj par komisijas locekļu maiņu vai arī Komisijas likvidāciju. 

 

6. Komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un termiņš 
Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Krustpils  novada pašvaldības domē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 K.Pabērzs 



PIELIKUMS  

Krustpils novada domes 

20.04.2016. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.6., 14.p.) 
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LICENCE 
Jēkabpilī 

 

 

21.04.2016. Nr. _____________ 

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  

programmas īstenošanai 

 

izdota Vīpes amatniecības centram „Māzers”, reģistrācijas Nr. 90009916235, juridiskā 

adrese „Skola”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV – 5238  

 

par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas 

MAŠĪNADĪŠANAS APMĀCĪBA 1.LĪMENIS 

īstenošanu. 

 

 

Programmas īstenošanas vieta: Vīpes amatniecības centrs „Māzers”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads. 

 

 

Licence derīga līdz 2017.gada 20.aprīlim. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 
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PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016.  Sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 6., 33.p.) 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Mežāres pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Kalna Stimbināja” ( kadastra Nr. 5676 005 0041)  
 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu “Zemes ierīcības likums”, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dokumentu 

juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”. 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļu (apgrūtinājumu saskaņošana),  nosūtot uz 

e-pasta adresi: inga.sirina@krustpils.lv; 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz e-

pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         K.Pabērzs 
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PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016.  Sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 6., 34.p.) 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Variešu pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Purmalspāģi” ( kadastra Nr. 5694 002 0008)  

 
Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar likumu “Zemes ierīcības likums”, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Dokumentu 

juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”. 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu 

formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes robežu plāna 

pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļu (apgrūtinājumu saskaņošana), nosūtot uz 

e-pasta adresi: inga.sirina@krustpils.lv; 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz e-

pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         K.Pabērzs 

mailto:inga.sirina@krustpils.lv


 PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016.  Sēdes lēmumam  

“Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu” 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

20.04.2016. sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 6., 37.p.) 

KRUSTPILS NOVADA PAŠAVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES 

GABALA KRUSTPILS PAGASTĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5668 004 0080 

ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Noteikumi nosaka kārtību kādā notiek Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 5668 004 0080  zemes nomas tiesību (turpmāk - Objekts) iegūšana izsolē- 

zemes noma atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. 

Zemes  vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 2184.00. 

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 

otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 "Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu " un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu 

iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes 

gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot "Iespējami augstāko 

cenu" likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 

izpratnē. 

4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada domē. 

5. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 65237627. 

6. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes telpās, 2 stāvā, 28.kabinetā, 2016.gada 

20.maijā plkst. 11.00. 

7. Izsoles veids - mutiska, ar augšupejošu soli, un tajā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēta 

fiziska vai juridiska persona. 

8. Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 004 0080, izmantošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Krustpils novada teritorijas 

plānojumā noteiktajā atļaujas izmantošanai. 

8.1. Zemesgabals atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā. (skice pielikumā) 

9. Zemes nomas līguma termiņš 5(pieci) gadi. 

10. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080 nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

11. Izsoles sākuma cena ir 1.5% no zemes kadastrālās vērtības uz 2016. gada 1. janvāri, kas 

sastāda EUR 32.76.  

12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 0.1% no zemes kadastrālās vērtības – EUR  2.18. 

12.1.Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par 

piedalīšanos izsolē EUR 15.00, t.sk.PVN un drošības nauda EUR 32.76. 

12.2. reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu 

uz Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  0050 0143 2307 5. 

12.3. Samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā. 

13. Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Krustpils novada domes lēmuma 

pieņemšanas – www.krustpils.lv. 

2. IZSOLES DALĪBNIEKI 
14. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska persona, 

kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un kuram nav 



nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem. 

 

3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 
15. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2016. gada 19.maijam, plkst.16.00 Krustpils 

novada domē- 27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos 

paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda. 

17. Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods 

deklarētās dzīves vietas adrese un citas adreses, kurās persona ir sasniedzama, nomājamā 

zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība. 

17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

18. Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs , nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība; 

18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu; 

18.3.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju; 

18.4.Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas , kuras ir izpildījušas izsoles 

priekšnoteikumus (šo noteikumu 18, 22-24 punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā norādītas šādas ziņas: 

19.1. dalībnieka kārtas numurs; 

19.2. juridiskas personas pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds; 

19.3.reģistrācijas nr. vai personas kods; 

20. reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai, uzrādot pasi un 

pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda informācija; 

20.1. dalībnieka kārtas Nr. ; 

20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds; 

20.3. uzvārds un personas kods; 

20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons; 

20.6. izsoles vieta un laiks; 

20.7. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmērs gadā bez PVN; 

20.8. atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu; 

20.9. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts. 

21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpaužot līdz izsoles sākumam. 

 

4. IZSOLES KĀRTĪBA 
22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens 

Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles 

noteikumiem, ko paliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā. 

23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst izsoles 

vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu soli. 

25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem un par tā neierašanās iemesliem 

izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības 

piedalīties izsolē. 

26. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

dalībnieku sarakstu. 



27. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, 

paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa paaugstināma 

ar katru nākamo solījumu. 

28. Solīšanas gaitā dalībnieki nosauc solīto maksu. Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas 

numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura 

piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām. 

29. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā 

jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

30. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 

savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību 

nosolītajai. 

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, 

atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš 

nosolījis lielāko nomas maksu. 

32. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, 

kurš atteicies no nosolītā objekta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības nauda. 

33. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Krustpils novada 

domei. 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 
34. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro iesniedz 

domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

35. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un 

iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

36. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles 

uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

37. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas līgumā 

tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa. 

38.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 

nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas maksa 

jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

39. Krustpils novada dome un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas slēdz nomas līgumu. 

 

6. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES 
40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

40.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

41. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav pieteicies 

piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par 

atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

42. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt dome, ja; 

42.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

42.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

43. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības naudu. 

44. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles noteikumu 

neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1lpp.; 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Kārlis Pabērzs 



 

PIEKLIKUMS NR.1 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080, 2.9 ha platībā 

 

 



PIEKLIKUMS NR.2 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Krustpils pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5668 004 0080, 2.9 ha platībā zemes 

nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

-citi_______________________________________________________________________ 

 

 

2016.gada _____________________________ 

 

 _____________________ 

 

 



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016.  Sēdes lēmumam  

“Par zemes gabala nomas tiesību izsoles organizēšanu” 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

20.04.2016. sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 6., 38.p.) 

 

KRUSTPILS NOVADA PAŠAVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ NEAPBŪVĒTĀ ZEMES 

GABALA VĪPES PAGASTĀ AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 5696 004 0243 ZEMES 

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Noteikumi nosaka kārtību kādā notiek Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 zemes nomas tiesību (turpmāk - Objekts) iegūšana izsolē- 

zemes noma atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. 

Zemes  vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 3328.00. 

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 

otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 "Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu " un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu 

iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes 

gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot "Iespējami augstāko 

cenu" likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 

izpratnē. 

4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem var 

iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada domē. 

5. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 65237627. 

6. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes telpās, 2 stāvā,28.kabinetā, 2016.gada 20.maijā 

plkst. 10.00. 

7. Izsoles veids - mutiska, ar augšupejošu soli, un tajā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēta 

fiziska vai juridiska persona. 

8. Zemes gabala ar kadastra Nr. 5696 004 0243, izmantošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, kas atbilst Krustpils novada teritorijas 

plānojumā noteiktajā atļaujas izmantošanai. 

8.1. Zemesgabals atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. (skice pielikumā) 

9. Zemes nomas līguma termiņš 5(pieci) gadi. 

10. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

11. Izsoles sākuma cena ir 1.5% no zemes kadastrālās vērtības uz 2016. gada 1. janvāri, kas 

sastāda EUR 49.92.  
12. Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 0.1% no zemes kadastrālās vērtības – EUR  3.33. 

12.1.Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par 

piedalīšanos izsolē EUR 15.00,t.sk.PVN un drošības nauda EUR 49.92. 

12.2. Reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu 

uz Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  0050 0143 2307 5. 

12.3. Samaksātā drošības maksa tiek ieskaitīta zemesgabala nomas maksā. 

13. Informācija par zemes nomas tiesību izsoli tiek publicēta pēc Krustpils novada domes lēmuma 

pieņemšanas – www.krustpils.lv. 

 

 



2. IZSOLES DALĪBNIEKI 
14. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska persona, 

kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo mantu un kuram nav 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Krustpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem. 

3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 
15. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2016. gada 19.maijam, plkst.16.00 Krustpils 

novada domē- 27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

16. Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos 

paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda. 

17. Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

17.1. iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods 

deklarētās dzīves vietas adrese un citas adreses, kurās persona ir sasniedzama, nomājamā 

zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība. 

17.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

18. Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

18.1. iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs , nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība; 

18.2. reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu; 

18.3.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju; 

18.4.Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

19. Izsoles komisija sastāda dalībnieku sarakstu, iekļaujot tajā personas , kuras ir izpildījušas izsoles 

priekšnoteikumus (šo noteikumu 18, 22-24 punkts). Izsoles dalībnieku sarakstā norādītas šādas ziņas: 

19.1. dalībnieka kārtas numurs; 

19.2. juridiskas personas pilns nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds; 

19.3.reģistrācijas nr. vai personas kods; 

20. reģistrētam izsoles dalībniekam (uzrādot pasi) vai tās pilnvarotajai personai, uzrādot pasi un 

pilnvaru, izsniedz reģistrācijas apliecību, kurā norādīta šāda informācija; 

20.1. dalībnieka kārtas Nr. ; 

20.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds; 

20.3. uzvārds un personas kods; 

20.4. izsoles dalībnieka pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods; 

20.5. izsoles dalībnieka adrese un telefons; 

20.6. izsoles vieta un laiks; 

20.7. izsolāmā zemesgabala sākotnējās nomas maksas apmērs gadā bez PVN; 

20.8. atzīme par izsoles drošības naudas iemaksu; 

20.9. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts. 

21. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpaužot līdz izsoles sākumam. 

4. IZSOLES KĀRTĪBA 
22. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens 

Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles 

noteikumiem, ko paliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā. 

23. Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

24. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, zemes nomas tiesības iegūst izsoles 

vienīgais dalībnieks, ja viņš ir pārsolījis izsoles objekta sākumcenu vismaz par vienu soli. 

25. Ja noteiktajā laikā uz izsoli neierodas kāds no dalībniekiem un par tā neierašanās iemesliem 

izsoles organizētāju iepriekš nav informējis, dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu un tiesības 

piedalīties izsolē. 

26. Izsoles organizētājs protokolē izsoles norisi. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno 

dalībnieku sarakstu. 



27. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles objektu, 

paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu nomas maksa paaugstināma 

ar katru nākamo solījumu. 

28. Solīšanas gaitā dalībnieki nosauc solīto maksu. Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas 

numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs 

nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura 

piesitienu. Pēc āmura piesitiena zemes nomas tiesības uzskatāmas par nosolītām. 

29. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles protokolā 

jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

30. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 

savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību 

nosolītajai. 

31. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, 

atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt zemes nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš 

nosolījis lielāko nomas maksu. 

32. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, 

kurš atteicies no nosolītā objekta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un drošības nauda. 

33. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Krustpils novada 

domei. 

5. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 
34. Izsoles protokolu sastāda trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otro iesniedz 

domei, trešais paliek izsoles organizētājam. 

35. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un 

iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

36. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles dienas, 

pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma slēgšanu ar izsoles 

uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

37. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz pieciem gadiem. Zemes nomas līgumā 

tiek iekļauta nosolītā zemes nomas maksa. 

38.Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un 

nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā. Nomas maksa 

jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

39. Krustpils novada dome un izsoles uzvarētājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas slēdz nomas līgumu. 

6. NENOTIKUŠAS, SPĒKĀ NEESOŠAS UN ATKĀRTOTAS IZSOLES 
40. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

40.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

40.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

41. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav pieteicies 

piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai publiski paziņo par 

atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

42. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt dome, ja; 

42.1. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanos izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

42.2. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

43. Nedēļas laikā pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem atmaksā drošības naudu. 

44. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles noteikumu 

neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1lpp.; 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            Kārlis Pabērzs 

 



 

PIEKLIKUMS NR.1 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243, 4.7118 ha platībā 

 

 



 

 

PIEKLIKUMS NR.2 
Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

 

 

 KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0243, 4.7118 ha platībā 

zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā 

darbība_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Pievienotie dokumenti: 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

-citi_______________________________________________________________________ 

 

 

2016.gada _____________________________ 

 

 ____________________ 

 

 



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016. sēdes lēmumam 

“Par zemes vienības daļas iznomāšanu  

Kūku pagastā elektromobiļu  

ātrās uzlādes stacijas izbūvei” 

 

VIENOŠANĀS 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 

 

2016.gada. ………… 

   

 VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, turpmāk saukta 

SABIEDRĪBA, kuras vārdā darbojas valdes loceklis Imants Paeglītis, kas darbojas saskaņā ar 

SABIEDRĪBAS valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un Krustpils novada dome, reģistrācijas 

Nr.90009118116, juridiskā adrese – Rīgas  ielā 150a, Jēkabpils, LV-5202, tās priekšsēdētāja 

Kārļa Pabērza personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu, 

turpmāk saukts ĪPAŠNIEKS, no otras puses, visi kopā saukti Līdzēji, izsakot savu brīvu gribu, 

bez maldiem un viltus slēdz šo vienošanos, turpmāk tekstā Vienošanās, par sekojošo. 

1. Līdzēji vienojas par to, ka SABIEDRĪBA izmanto ĪPAŠNIEKA īpašumā esošo zemes 

gabala kadastra Nr. 56700050236, adrese: Kūkas Nr.36, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novadā daļu, turpmāk tekstā saukts ZEMESGABALS, lai veiktu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas, turpmāk tekstā saukts STACIJA, būvniecību 

uz ZEMESGABALA, saskaņā ar Vienošanās pielikumu - plānu, kurš ir šīs Vienošanās 

neatņemama sastāvdaļa.  

2. SABIEDRĪBA izmanto ZEMESGABALU lietošanā šajā Vienošanās minētajām 

vajadzībām, un ĪPAŠNIEKS piekrīt, ka STACIJA tiks izbūvēta un atradīsies uz 

ZEMESGABALA 15 (piecpadsmit) gadus un neliks nākotnē šķēršļus tās ekspluatācijai. 

3. ĪPAŠNIEKS piekrīt, ka pēc būvniecības darbu pabeigšanas ZEMESGABALĀ un 

STACIJAS nodošanas ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, ar to saistītās iespējamās aizsargjoslas tiks fiksētas valsts un pašvaldību 

institūcijās, tai skaitā Valsts zemes dienestā. 

4. Izbūvējot STACIJU, izmantojot Zemi šajā Vienošanās noteiktajām vajadzībām, 

SABIEDRĪBA apņemas savā darbībā ievērot vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas 

tiesību normatīvo aktu prasības. 

5. Pēc precīzu ZEMESGABALA platību uzmērīšanas ĪPAŠNIEKS apņemas parakstīt 

ZEMESGABALA nomas līgumu un notariāli apliecinātu nostiprinājuma lūgumu  

nomas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā. Nomas līgumā tiks noteikta zemes gabala 

nomas maksa  15 eur/gadā. 

6. Nomas attiecību termiņš sākas ar nomas līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz 

termiņu 15 (piecpadsmit) gadi. 

7. ĪPAŠNIEKS apņemas saskaņot STACIJAS būvprojektu, kas sagatavots ievērtējot 

ĪPAŠNIEKA norādījumus. 

8. Pēc STACIJAS izbūves SABIEDRĪBA apņemas sakārtot piekrītošo zemes platību 

iepriekšējā stāvoklī, organizē un veic visas nepieciešamas darbības un sedz visas 

izmaksas, kas saistītas ar šajā Vienošanās noteikto aprobežojumu ierakstīšanu uz 

SABIEDRĪBAS vārda attiecīgajos reģistros. 

9. ĪPAŠNIEKS, parakstot šo Vienošanos, piekrīt, ka šajā Vienošanās noteiktajai 

STACIJAI,  saskaņā ar Aizsargjoslu likumu varētu būt aizsargjoslas un apņemas 

ievērot normatīvajos aktos noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās. 



10. Izmaiņas šajā Vienošanās stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un Līdzēju 

parakstīšanas. 

11. ĪPAŠNIEKS apliecina, ka ir ZEMESGABALA īpašnieks un rīkojoties ar savu īpašumu 

– Zemi (pārdot, dāvinot u.c. veidā mainot īpašuma tiesības), līdz nomas līguma 

ierakstīšanai zemesgrāmatā apņemas darīt šo Vienošanos par saistošu katrā savā 

darījumā. Gadījumā, ja mainās STACIJAS īpašnieks un/vai ZEMESGABALA 

īpašnieks, šīs Vienošanās tiesības, pienākumi un saistības pāriet attiecīgi - jaunajam 

STACIJAS un/vai ZEMESGABALA īpašniekam.  

12. Šī Vienošanās ir spēkā Līdzējiem, kā arī to iespējamajiem mantiniekiem, saistību un 

tiesību pārņēmējiem, kreditoriem, legatāriem, pilnvarotajām personām. 

13. Vienošanās stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz ZEMESGABALA nomas 

līguma noslēgšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā. 

14. Visi strīdi un jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

15. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros uz divām lapām ar pielikumu uz vienas lapas. 

Katram Līdzējam pa eksemplāram.  

 

Pielikumā: STACIJAS atrašanās vietas shēma. 

 

 

         Pušu paraksti: 

SABIEDRĪBA ĪPAŠNIEKS 

VAS „Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” 

reģistrācijas Nr. 40003345734 

juridiskā adrese: 

S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-

1079 

 

 

 

 

Imants Paeglītis, valdes loceklis 

Krustpils  novada dome 

Reģistrācijas Nr.90009118116 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-

5202 

Konta Nr.LV55 UNLA  0050 0143 2307 5 

 

 

 

 

 

                                                    Kārlis Pabērzs 

 



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

20.04.2016. sēdes lēmumam 

“Par zemes vienības daļas iznomāšanu  

Kūku pagastā elektromobiļu  

ātrās uzlādes stacijas izbūvei” 

 
Pielikums 

pie vienošanās par zemes nomas  

līguma slēgšanu 

 

STACIJAS atrašanās vietas shēma 

 

Adrese: Kūkas Nr.36, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov. 

GPS koordinātas 56.54372, 26.09318 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 56700050236 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



PIELIKUMS  

Krustpils novada domes 20.04.2016. lēmumam  

“Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotas izsoles rīkošanu” 

 

APSTIPRINĀTI  
Ar Krustpils  novada domes  

2016.gada 20.aprīļa lēmumu 

 (protokols Nr.6., 44.p.) 

 
 

KUSTAMĀS MANTAS  

ATKĀRTOTĀS  

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Informācija par atsavināmo kustamo mantu (turpmāk tekstā – vieglais pasažieru 

transportlīdzeklis). 

 

 AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998.,  
odometra rādījums 311000 km, nākoša TA 03.06.2016. degviela – B. 

 

2. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa izsoles sākumcena 

 960 EUR bez PVN   
3. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas metode – pārdošana atklātā izsolē 

 

4. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas paņēmiens – mutiska izsole ar augšupejošu 

soli  

 

5. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles rīkotājs un izsoles norises laiks 

Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai, turpmāk tekstā - Pašvaldība. 

Izsole notiek 2016.gada 13.maijā,  plkst.10.00 Krustpils novada pašvaldības administratīvajā 

ēkā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, mazajā zālē. 
 

6.  Izsoles kārtība 

6.1. Pēc šo noteikumu apstiprināšanas ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles noteiktā laika, ievietojams 

paziņojums par izsoli – Krustpils novada pašvaldības mājas lapā - 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

6.2. Par izsoles dalībnieku var būt jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziskai personai uz izsoli jābūt 

līdzi personas apliecinošam dokumentam, juridiskai personai personas apliecinošam dokumentam, 

pārstāvniecību apliecinošie dokumenti- (uzņēmumu reģistra izziņa par pārstāvniecības paraksta tiesībām, 

izdotu ne agrāk kā 1 mēnesi pirms izsoles dienas). Tāpat dalībniekam jāuzrāda maksājuma par drošības 

naudas iemaksu dokumenta oriģināls. 

6.3. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa atsavināšanas 

izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir 

Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – 

Ivars Šķesteris, mob.t.28692766 

6.4. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, 

apskati saskaņojot pa tel. 28692766. 

6.5. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa  augstāk 

solīšanai tiek noteikts fiksēts cenas pieauguma solis 50 EUR . 

6.6. Pirms izsoles katram dalībniekam līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā ( Krustpils novada 

pašvaldības, Reģ.Nr. 90009118116, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, kontā Nr. 

LV55UNLA005001432075 vai kasē): 

6.6.1.Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas un 



6.6.2. Reģistrācijas nauda -  5 EUR. 
6.7. Izsoles uzvarētājam iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā. Dalībniekiem, 

kas neiegūst vieglā pasažieru transportlīdzekļa pirkuma tiesības, piecu darba dienu laikā pēc 

iesnieguma iesniegšanas Administratīvā nodaļā, norādot konta numuru, iemaksātā izsoles nodrošinājuma 

nauda tiek atmaksāta. 

6.8. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs nepārsola augstāko nosolīto cenu, izsoles vadītājs trīs reizes 

atkārto visaugstāko nosolīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

6.9. Par izsoles uzvarētāju un vieglā pasažieru transportlīdzekļa pircēju kļūst tas izsoles dalībnieks, 

kurš būs piedāvājis augstāko cenu. 
6.10. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav 

samaksājis nosolīto cenu, izsole atzīstama par nenotikušu. 

6.11. Par izsoles norisi tiek sastādīts izsoles protokols, kurā tiek norādīts izsoles dalībnieks, kas nosolījis  

vieglo pasažieru transportlīdzekli, un tā nosolītā cena. 

6.12. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu par vieglo pasažieru transportlīdzekli, pēc 

nosolīšanas, nekavējoties, ar savu parakstu izsoles protokolā apliecina savu izsolē piedāvāto cenu. 

6.13. Ja dalībnieks atsakās parakstīt izsoles protokolu, tad tas zaudē iemaksāto drošības naudu. 

7.  Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 

7.1. Izsoles protokolu apstiprina izsoles komisija. 

7.2. Izsoles rezultātus 7 dienu laikā pēc pilnas izsoles summas samaksas apstiprina Krustpils novada 

domes priekšsēdētājs. 

7.3. Sūdzības par izsoles komisijas darbu, lēmumiem iespējams iesniegt Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājam. 

 

8. Norēķini par nosolīto vieglo pasažieru transportlīdzekli  

8.1. Pēc izsoles protokola un rezultātu apstiprināšanas pircējam trīs darba dienu laikā tiek 

izrakstīts rēķins par nosolīto summu, kurš jāapmaksā 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.2. Pircējs piecu darba dienu laikā veic pārskaitījumu uz Pašvaldības bankas kontu: 

Krustpils novada pašvaldība, 

reģ.Nr. 90009118116, 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, 

Konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

8.3. Gadījumā, ja uzvarējušais izsoles dalībnieks  8.1.punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis 

par vieglo pasažieru transportlīdzekli, tad vieglais pasažieru transportlīdzeklis tiek atzīts par 

nenosolītu un izsoles dalībnieks zaudē iemaksāto drošības naudu. 

 
9. Vieglā pasažieru transportlīdzekļa pieņemšana un nodošana 

 
9.1. Vieglais pasažieru transportlīdzeklis  tiek pārdots bez garantijas saistībām. 

9.2.Vieglā transportlīdzekļa stāvoklis Pircējam ir zināms un viņš šajā sakarā neizvirzīs nekādas 

pretenzijas pret Pašvaldību. 

 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs                            K.Pabērzs 

 


