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Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  
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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 23.martā  Nr. 5 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

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, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Juriste Ilze Stupāne, Juriste Līga Garkalne, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna 

Lauva, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Izpilddirektors Raivis Ragainis, Vides un 

civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Vides un civilās aizsardzības speciālists 

Normunds Zizlāns,  Projektu vadītājs Kārlis Stars, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina,  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Komunālās 

saimniecības vadītājs Andris Rutko, Jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste Angelina Smirnova.  

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

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

internātpamatskolas direktors Ziedonis Ozoliņš. 

Sēdē nepiedalās deputāts Mārtiņš Lazdāns – darba pienākumu dēļ. 

 

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

 Par neizmantoto ikgadējā apmaksātā papildus atvaļinājuma pārcelšanu Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Deputātiem 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 papildināt un apstiprināt domes 

sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība:  

1. Par dotāciju biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”  

2. Par atbalstu nometnei 

3. Par papildus finansējumu piešķiršanu folkloras kopai “ Lākači”  

4. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

5. Par ūdens tarifa apstiprināšanu  Antūžu speciālajā internātpamatskolā 

6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

7. Par SIA “Spunģēni-Daugavieši” 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

8. Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Iekļaujošās izglītības atbalsta centram 

9. Par nolikuma  „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” apstiprināšanu 

10. Par dalību Nacionālajā  veselīgo pašvaldību tīklā 

11. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdē 

12. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

13. Par  grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  2013.gada 18.septembra lēmumā 

(protokols Nr.20.,42.p) 

14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

15. Par pašvaldības kustamās mantas izsoli 

16. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

17. Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres  pagastā 

18. Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Atašienes pagastā 

19. Par piekrītošās platības noteikšanu zemes vienības daļai Krustpils pagastā  

20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Vīpes  pagastā 

21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Mežāres  pagastā 

22. Par zemes nomu Vīpes pagastā 

23. Par zemes vienību iznomāšanu Mežāres pagastā 

24. Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

25. Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 



26. Par zemes vienības iznomāšanu Atašienes pagastā 

27. Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

28. Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

29. Par zemes vienības iznomāšanu  

30. Par zemes vienības iznomāšanu  

31. Par zemes vienības iznomāšanu  

32. Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

33. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes nomu Variešu pagastā 

34. Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

35. Par zemes gabala atdalīšanu („Jautrīši”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 006 0447) 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priednieki”  Kūku 

pagastā 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druviņi”  Kūku 

pagastā 

38. Par zemes gabala atdalīšanu („Brikšņi”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 012 0092) 

39. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krustpils pagastā 

40. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Mežāres pagastā 

41. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Variešu pagastā 

42. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

43. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

44. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

45. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

46. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

47. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

48. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

49. Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sakar-Palejnieki”  

Kūku pagastā 

51. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

52. Par Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

53. Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

54. Par neizmantoto ikgadējā apmaksātā papildus atvaļinājuma pārcelšanu Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam 

 



Izpilddirektora ziņojums 

Izpilddirektors R.Ragainis informē par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi. 
Dzīvokļu īrnieki un īpašnieki, saņemot rēķinu tiek brīdināti  par īres un apsaimniekošanas maksas 

paaugstināšanu. Par   daudzdzīvokļu dzīvojamās  mājas “Spunģēni 2”  pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu -  komisija ir veikusi darbu. Par Mežāres kultūras centra 

reorganizāciju par kultūras namu - Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegti dokumenti, reāli tas 

varētu būt ar 1.aprīli, jānodod visa dokumentācija. Pakalpojumu līgums par atkritumu 

apsaimniekošanu ir noslēgts. 

 Pagājušajā mēnesī ir noticis NVO forums, kas bija diezgan plaši apmeklēts. Krustpils 

pamatskolā novada 9.klašu skolēniem notikušas karjeras konsultācijas. Notiek Atašienes kultūras 

nama projektēšanas darbi. Apsekota Variešu sporta zāle, lai novērstu defektus. E-indeksa 

mērījumos pašvaldība, pateicoties mājaslapai, aktivitātei sociālajos tīklos un I.Lapiņas darbībai, 

ir ierindojusies 16.vietā, kas ir krietni labāk nekā  iepriekš. Notikusi sanāksme par Baļotes ezera 

apkārtnes attīstību, izkristalizējušies darāmie jautājumi. Noslēdzies konkurss par lielāko zivi. Ir 

tapusi filma par folkloristi V.Mičuli, filmas pirmizrāde notiks 2.aprīlī Atašienes kultūras namā. 

26.03.2016. Variešos notiks volejbola turnīrs, kurā piedalīsies novada darbinieku vai iedzīvotāju 

komandas. Aktuāls jautājums ir par dažiem ceļiem, tiklīdz būs iespējams, tā centīsimies sakārtot, 

veiksim darbus  pēc plāna atbilstoši ceļu fonda līdzekļiem.  

Tautsaimniecības komiteja uzdeva veidot darba grupu par apsaimniekošanas modeļa 

izstrādi, jādomā par to, kā notiks darbu uzskaite, naudas plūsma. Darba grupā vajadzētu 

darboties deputātiem, tie varētu būt M.Felss, P.Gravāns, D.Vītola un Dz.Skalbe. to darīsim 

tuvākajā laikā, lai būtu skaidrība kā notiek apsaimniekošana. 

V.Stiebriņa vērš uzmanību par īpašuma Madonas ielā 21 sakārtošanu. R.Ragainis 

paskaidro, ka pie šī jautājuma tiks strādāts. Informē, ka no 21.marta pašvaldībā darbu uzsācis 

jurists I.Jaševs, līdz ar to tagad  juristiem katram būs sava joma par  ko atbildēs. No 1.aprīļa 

darbu uzsāks datortīklu un IS administrators. 

 

1. 

Par dotāciju biedrībai „Latvijas politiski represēto apvienība”  

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 3.martā ir saņemts biedrības „Latvijas politiski 

represēto apvienība” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Krustpils novadā dzīvojošo politiski 

represēto personu dalības maksājumu EUR 70 apmērā visu Latvijas politiski represēto personu 

salidojumā, kas notiks 2016.gada 27.augustā Ikšķilē,  organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī 

nodrošināt transportu nokļūšanai uz Ikšķili. 

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

14.panta  2.daļas 6.punktu, 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. Piešķirt dotāciju EUR 70 apmērā biedrībai „Latvijas politiski represēto 

apvienība”, novirzot finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Nodrošināt transportu nokļūšanai uz Ikšķili pēc vietējās politiski represēto 

nodaļas pieprasījuma, iepriekš vienojoties ar izpilddirektoru. 

 



2. 

Par atbalstu nometnei 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Informē V.Stiebriņa, skaidrojot, ka nometnē piedalīsies skolēni no Krustpils pamatskolas, 

Sūnu pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Atašienes vidusskolas, Variešu sākumskolas. 

Jautā J.Pastars, atbild V.Stiebriņa. 

Jautā I.Jaksone, atbild V.Stiebriņa. 

D.Broka ierosina precizēt lēmumu, aizstājot vārdus “Krustpils pamatskolas” ar vārdiem  

“Krustpils novada”. Deputāti piekrīt šim precizējumam. 

Jautā M.Kalniņš, atbild V.Stiebriņa. 

 

2016.gada 7.martā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Krustpils pamatskolas 

kristīgās mācības skolotājas Antras Laitānes iesniegums ar lūgumu rast iespēju apmaksāt 

Krustpils pamatskolas 47 skolēnu dalību kristīgā nometnē „Es esmu brīnišķi radīts”, kas 

norisināsies Jēkabpils novada Zasas pagastā no 17. līdz 22.jūnijam. Viena skolēna  kopējās 

izmaksas  5 dienām sastāda 47 EUR, no kurām ēdināšanas izmaksas 32 EUR, kopā ēdināšanai 

1504 EUR,  naktsmītnes izmaksas 17 EUR,  kopā naktsmītnes  EUR 799. Pavisam nometnes 

izdevumi sastāda  2303 EUR. 

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

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

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

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

Piešķirt dotāciju EUR 2303 apmērā biedrībai „SOLIS TV” Krustpils novada 47 skolēnu 

dalībai kristīgajā nometnē „ Es esmu brīnišķi radīts”, novirzot finansējumu no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

3. 

Par papildus finansējumu piešķiršanu folkloras kopai “ Lākači”  

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa, I.Jaksone. Paskaidro I.Lauva. 

Izsakās M.Kalniņš, I.Jaksone, J.Puriškevičs, P.Gravāns, Dz.Skalbe.  

Jautā P.Gravāns, atbild J.Puriškevičs. Izsakās K.Pabērzs, V.Stiebriņa. 

K.Pabērzs informē, ka ir uzaicinājums piedalīties Sēlijas svētkos, kur ir paredzēta dalības 

maksa, vēl jāpārrunā ar kolektīviem, tad aprīļa domes sēdē būs jālemj par dalību. 

  

2016.gada 7.martā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvades 

iesniegums, kurā pagasta pārvalde lūdz piešķirt finansējumu  103.76 EUR apmērā folkloras 

kopai “ Lākači” izdevumiem, kas saistīti ar dalības Sēlijas novada Tradicionālās muzicēšanas 

konkursā “Klaberjakte” un  Zelta muzikantu I pakāpes diploma iegūšanu, kas nodrošina tālāko 

ceļu uz tradicionālās muzicēšanas konkursa  “Klaberjakte 2016” finālu, kas notiks šī gada 

23.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē.  Minētais finansējums netika paredzēts 2016.gada 

pasākumu plānā un budžetā. 



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

14.panta  2.daļas 6.punktu,15.panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Mārtiņš Felss,  Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”-  Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, ( 2 balsis),  Krustpils novada 

dome nolemj: 

  Novirzīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 104 EUR Vīpes pagasta pārvaldes 

Vīpes klubam -  folkloras kopas “ Lākači” dalībai tradicionālās muzicēšanas konkursa 

“Klaberjakte 2016”  finālā, kas notiks šī gada 23.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē. 

 

 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

              Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Izskata Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes 

Slivjukas  pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu (izpildu lietā Nr. 

00118/107/2016), kas tiek vērsta uz A. R., personas kods [..], piederošo nekustamo īpašumu, kas 

atrodas [..], kadastra Nr. 5668 900 7762.  

            Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums A. R. izriet no zemāk minētiem 

administratīviem aktiem, kuri saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

76.panta ceturto daļu un 79.panta pirmo daļu ir kļuvuši neapstrīdami: 

            Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka parādniekam nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas pienākums par nekustamo  īpašumu [..], kadastra Nr.5668 900 7762  izriet no zemāk 

minētiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

01.09.2010.Maksāšanas paziņojums 7-510-8372, kas stājas spēkā 01.10.2010. un kļuva 

neapstrīdams 01.10.2010.;21.02.2011.Maksāšanas paziņojums 7-511-1348, kas stājas spēkā 

21.03.2011. un kļuva neapstrīdams 21.03.2011.; 15.02.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-

2806, kas stājas spēkā 15.03.2012. un kļuva neapstrīdams 15.03.2012.; 13.02.2013. Maksāšanas 

paziņojums 7-513-776, kas stājas spēkā 13.03.2013. un kļuva neapstrīdams 

13.03.2013.;10.02.2014.Maksāšanas paziņojums 7-514-4517, kas stājās spēkā 10.03.2014.un 

kļuva neapstrīdams 10.03.2014.;05.02.2015.Maksāšanas paziņojums 7-515-2196, kas stājās 

spēkā 05.03.2015.un kļuva neapstrīdams 05.03.2015.; 03.02.2016.Maksāšanas paziņojums 7-

516-2204, kas stājās spēkā 03.03.2016. un kļuva neapstrīdams 03.03.2016. 

    Parādnieks  uz 2016.gada 02.martu ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam 

nekustamā īpašuma nodokli par: 

- Īpašumu [..], kadastra Nr.5668 900 7762  EUR 42.74, nokavējuma naudu EUR 24.06, 

kopā EUR 66.80. 

            Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta trešo daļu, ja nekustamais 

īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, 

kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda, nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa 

maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Nodokļa nomaksas diena ir diena, 

kad pašvaldības budžets maksājumu ir saņēmis. Nodokļa maksātājam ir pienākums maksājuma 

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo, trešo, piekto, septīto daļu. 29.panta otro daļu, un 

likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo, otro un trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 363.panta 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. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. R., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu [..] kadastra Nr.5668 900 7762,  EUR 42.74, nokavējuma naudu EUR 

24.06, kopā EUR 66.80. 

       2. Nodokļa maksājuma veikšanas dienā maksātājam jāprecizē informācija par parāda 

apmēru. 

       3.  Piedziņu vērst uz A. R. naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

4.         Nodokļa parādu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009118116,  AS SEB UNLALV2X norēķinu kontā LV55UNLA00500014323075. 

5. Sūdzību par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi 

var iesniegt 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību. 

Sūdzību var iesniegt 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). 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt valsts nodevas samaksu izpildu dokumentu 

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot Lēmumu – 

Izpildrīkojumu. 

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

 

 

5. 

Par ūdens tarifa apstiprināšanu 

Antūžu speciālajā internātpamatskolā 

 

 

Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Sagatavots lēmuma projekts: 

Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, Antūžu speciālās internātpamatskolas 22.02.2016.g.  

iesniegumu,           

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

……………….,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ar 1.07.2016.g. noteikt  Antūžu speciālās internātpamatskolas ūdensapgādes tarifu: 

1.1. patērētājiem ar ūdens skaitītāju (mērītāju) rādījumiem 0,71 EUR bez 

PVN par 1m³. 

1.2. patērētājiem kuriem nav ūdens skaitītāju, vienam cilvēkam mēnesī 2,25 

EUR bez PVN. 
2. Uzdot Antūžu speciālās internātpamatskolas vadībai informēt iedzīvotājus un citus 

pakalpojuma saņēmējus par tarifa izmaiņām. 

 

 K.Pabērzs lūdz sagatavoto lēmumprojektu komentēt A.Rutko un Z.Ozoliņam. 

Par tarifa maiņas nepieciešamību skaidro Z.Ozoliņš. 

I.Lauva jautā par skolu kā PVN maksātāju, atbild Z.Ozoliņš. 

Par kanalizāciju jautā P.Gravāns, atbild Z.Ozoliņš. Izsakās P.Gravāns, Dz.Skalbe, 

K.Pabērzs, V.Stiebriņa. 



K.Stars paskaidro, ka Antūžu ciema infrastruktūras pārbūves darbus nebija iespējams veikt 

par Eiropas līdzekļiem, jo iedzīvotāju skaits ir zem 200. Eiropas projektos nevar startēt, tāpēc 

plānveidīgi tiek darīts par pašvaldības līdzekļiem. Šogad plānots veikt tehniskā projekta izstrādi, 

nākošgad būvdarbus. Plānots izbūvēt bioloģiskās iekārtas. Papildina K.Pabērzs. 

Izsakās I.Jaksone. Izsakās K.Pabērzs. I.Lauva aicina precizēt izmaksas.  

Izsakās K.Pabērzs, A.Rutko, I.Lauva, V.Stiebriņa, P.Gravāns, D.Broka. 

M.Kalniņš ierosina jautājumu atlikt līdz nākošajai domes sēdei.  

Izsakās K. Pabērzs, A.Rutko, I.Lauva, J.Pastars, V.Stiebriņa, P.Gravāns. 

G.Kalve ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav visas informācijas, jābūt aprēķiniem, 

lai skaidri var redzēt pamatojumu. Lūgums gan direktoram, gan finanšu nodaļas vadītājai 

precizēt vai ir PVN maksātājs ar juridiskām tiesībām, tad arī lemt. 

Izsakās P.Gravāns. 

K.Pabērzs secina, ka ir priekšlikums neizskatīt, atlikt jautājumu uz mēnesi, lēmuma 

projektam pievienot izmaksas pa pozīcijām. 

 

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: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz mēnesi, uzdot Z.Ozoliņam un finanšu un grāmatvedības 

nodaļai precizēt lēmuma projektu un sagatavot izmaksu aprēķinu pa pozīcijām. 

 

 

6. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

 Jautājums izskatīts 18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

Paskaidro I.Stupāne. 

 

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

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

Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12,3.p.) apstiprināto 

nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils 

novada pašvaldībā”, izskatot K. G. 2016.gada 8.marta iesniegumu, kurā lūdz  no viņas pieņemt 

dāvinājumā, viņai piederoši dzīvokli Nr.3 “Māja Nr.3”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads ar ziedojumu mērķi- pašvaldībai to izīrēt vai atsavināt pēc pašvaldības ieskatiem, 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. Pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), no K. G., personas kods [..],  saskaņā ar 2016.gada 

8.marta iesniegumu, par dzīvokļa kadastrālo vērtību  1507.64 EUR,  noslēgt dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram R.Ragainim 

 

 

 



7. 

Par SIA “Spunģēni-Daugavieši” 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, 

18.03.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Ziņo K.Puriņš. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Puriņš.  

G.Kalve informē, ka no Tautsaimniecības un attīstības komitejas nāca priekšlikums nākt 

kopā un runāt par tālāko darbību, tāpēc ierosina jau šodien noteikt datumu. Jānosprauž mērķi, ar 

kādiem resursiem apsaimniekosim mājas.  

Izsakās Dz.Skalbe. G.Kalve paskaidro, ka iedzīvotāji grib citu apsaimniekotāju, bet vai 

cits varēs kvalitatīvi veikt šīs funkcijas. 

Izsakās K.Puriņš, Dz.Skalbe, A.Rutko.  

 

Pamatojoties uz SIA “Spunģēni-Daugavieši” iesniegto gada pārskatu par 2015.gadu, 

pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

54.pantu, kas nosaka ka publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās 

kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) 

un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu, un 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada 

pārskata apstiprināšanu, kas nosaka, ka Kapitālsabiedrības gada pārskatam pievieno akcionāru 

vai dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Gada 

pārskats izskatīts Iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas 

komisijā 2016.gada 11.martā. 

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. Apstiprināt pašvaldības SIA „ Spunģēni-Daugavieši” 2015.gada pārskatu. 

2. Pieņemt zināšanai sabiedrības 2015.gada darbības finansiālos rādītājus: 

2.1. Sabiedrība pārskata gadā ir strādājusi ar EUR 28871 zaudējumiem,  

2.2. Sabiedrības neto apgrozījums EUR 245349, 

2.3. Sabiedrības pašu kapitāls EUR  62820. 

 

K.Pabērzs aicina vienoties par tikšanās laiku. V.Stiebriņa ierosina organizēt tikšanos 

trešdien, 30.martā. Izsakās J.Pastars, G.Kalve. 

Deputāti vienojas organizēt tikšanos ar SIA “Spunģēni  - Daugavieši” trešdien, 30.martā 

plkst.10.00. 

Izsakās K.Pabērzs, D.Broka. 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Iekļaujošās izglītības atbalsta centram 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 15.03.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Izsakās V.Stiebriņa. 



Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc 

savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 19.punktu, 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 

"Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" 6.punktu, LR izglītības likuma 18.panta 

3.daļu, kas nosaka, ka novadu pašvaldības var apvienoties vienas vai vairāku funkciju 

īstenošanai izglītības jomā, savstarpēji vienojoties par finansēšanas kārtību un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības 2016.gada 1.marta vēstuli Nr.2.3.1./5 „Par deleģēšanas līgumu slēgšanu”. 

 Krustpils novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi izglītības jomā, kas saistīta ar 

pedagoģiski medicīnas komisijas darbu un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 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. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības 

atbalsta centra pakalpojumu izmantošanu 2016.gadā. 

2. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu slēgt 

funkciju deleģēšanas līgumu. 

 

9. 

Par nolikuma 

 „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 15.03.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 14. panta 

otrās daļas 6. 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, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

       Apstiprināt nolikumu „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” (nolikums pielikumā) 

 

Sēdes telpu atstāj deputāts M.Felss. 

 

10. 

Par dalību Nacionālajā  veselīgo pašvaldību tīklā 

 

Ziņo K.Pabērzs.   

Jautājums izskatīts15.03.2016. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē , 

 

Paskaidro A.Smirnova. 



Jautā P.Gravāns, atbild I.Širina.Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs, papildina I.Širina. 

Izsakās A.Rutko. 

 

Krustpils  novada sociālais dienests 26.11.2015. saņēmis Slimību profilakses un 

kontroles centra vēstuli Nr.3-2/3455, no kuras secina, ka, lai atbalstītu un veicinātu pašvaldību 

iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnes 

2011.-2017.gadam uzstādīto mērķu sasniegšanu, pašvaldībai ir nepieciešams iesaistīties 

Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā. 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un 

ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu 

dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un 

paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas 

jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā 

līmenī. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta 

27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. PIEKRIST  Krustpils novada pašvaldības dalībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību 

tīklā. 

2.  NOTEIKT par atbildīgo darbinieku- tīkla koordinatoru Krustpils novada pašvaldības 

attīstības nodaļas tūrisma un jaunatnes lietu speciālistu Angelīnu Smirnovu 

3. NOTEIKT par atbildīgo pašvaldības politisko amatpersonu Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīkla darbībā, Krustpils novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu 

 

 

11. 

Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdē 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

2016.gada 30.martā Krustpils novada pašvaldībai izbeidzās pilnvaru termiņš pašvaldības 

pārstāvim biedrības “Lauku partnerība Sēlija” dalībai valdē. Saskaņā ar biedrības “Lauku 

partnerība Sēlija” statūtiem, valdes pienākumos ietilpst: 

 lemj jautājumus par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 

 izstrādā un apstiprina stratēģijas; 

 balstoties uz biedrības izstrādātajām stratēģijām un to īstenošanai piesaistīto resursu 

fonda ietvaros, izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par 

pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai; 

 nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fondu 

izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem; 

 nodrošina teritorijas interešu aizstāvību reģionāla un nacionāla līmeņa institūcijās; 

 apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu; 



 izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

 pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu; 

 uzņem Biedrības biedrus; 

 nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra 

naudas samaksas pilnībā vai daļēji; 

 ievēl Valdes priekšsēdētāju un nosaka tā atlīdzību, kā arī lemj par Valdes priekšsēdētāja 

atsaukšanu; 

 sagatavo biedru sapulcei atskaites par Valdes darbību; 

 veido organizācijas, kā arī lemj par darbību tajās; 

 izskata citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus.    

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Deleģēt no Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Širinu (personas 

kods: [..]) kā pašvaldības pārstāvi biedrības “Lauku partnerība Sēlija” valdē.  

 

 

12. 

Par atļauju savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. 

 

Izskata  29.02.2016. saņemto Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības 

dienesta vadītāja  Ilmāra Luksta  iesniegumu, ar kuru viņš lūdz atļauju savienot  Krustpils 

novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītāja un Krustpils novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa  amatu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa  amatu.  

Dome konstatē, ka Ilmārs Luksts, saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4.panta  otro  daļu 2.punktu, ir valsts amatpersonas amatā, 

vienlaicīgi norādot, ka saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4.punktā noteikto, valsts 

amatpersonai, ievērojot Likuma nosacījumus, ir noteikti speciālie amatu savienošanas 

ierobežojumi un atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu valsts vai 

pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, 

ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Minēto amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu 

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par 

atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata 



kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 

3.punktru (atcelšanas atruna). 

 Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītāja un Krustpils novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa  

amata pienākumus, kā arī to, ka viņš veiks uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas 

attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, citā administratīvā teritorijā,  

Krustpils novadā nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas 

amatiem saistītās darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku vai  darījuma  

partneru personiskās un mantiskās intereses un, ka šo amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas 

normām un nekaitēs viņas tiešo, kā amatpersonas, pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta  piektās 

daļas 1.punktu, 4.punktu, 8.1panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 68.panta 

pirmo daļu, 70.,  85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 

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

1. Atļaut Ilmāram Lukstam savienot valsts amatpersonas amatu – Krustpils novada 

pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītāja un Krustpils novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekļa  amatu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvās 

komisijas locekļa  amatu.  

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

3. I.Luksts  nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

81.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu I.Lukstam  savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī 

lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu, 

šo lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava,  LV-

3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

13. 

Par  grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  2013.gada 18.septembra lēmumā 

(protokols Nr.20.,42.p) 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

 Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Informē A.Rutko, papildina K.Pabērzs. 

Jautā M.Kalniņš, atbild I.Stupāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), 

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, ja izīrējamai dzīvojamai 

mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka 

dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un 

higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā 

izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres 



maksas samazinājumu. Sakarā ar nepieciešamību noteikt kārtību, kādā tiek sagatavota 

dokumentācija par nepieciešamību novērtēt un veikt nepieciešamos ieguldījumus izīrētā 

pašvaldības dzīvoklī un to kompensāciju īrniekam par veikto darbu, kā arī saskaņā ar minētā 

likuma 42.pantu, īrnieka pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā 

un veikt šīs telpas kārtējo remontu un Civillikuma 866.pantu, nepieciešamie izdevumi 

atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Juris 

Puriškevičs, Inese Jaksone,  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: 

1. Izdarīt  grozījumus Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.septembra lēmumā 

(protokols Nr.20.,42.p.) Noteikumi “Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas 

(dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt nolikuma  apakšpunktu  "1.2.1.2.", kurš atkārtojas ar  apakšpunktu 

"1.2.1.3.". 

1.2. papildināt noteikumus ar 1.2.1.4., 1.2.1.5. un 1.2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.1.4. grīdas pamatnes kapitālais remonts ( izņemot grīdas segumu); 

1.2.1.5. radiatoru nomaiņa; 

1.2.1.6. iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa”” 

 2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Komunālās un saimniecības  nodaļai un Krustpils  

novada pagastu pārvaldēm nodrošināt Krustpils novada pašvaldības noteikumu „Par izīrētāju un 

īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” izpildi. 

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

 

14. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts,  Krustpils 

novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 
 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā Dz.Skalbe, atbild A.Rutko, papildina K.Pabērzs. Izsakās Dz.Skalbe, A.Rutko. 

Dz.Skalbe jautā, atbild A.Rutko. 

Izsakās I.Lauva, A.Rutko, K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada domē ir saņemts 29.02.2016.gada dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.2 un 07.03.2016.gada pārvaldnieka Aleksandra Fiļipova iesniegums ar lūgumu 

nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  konstatēts, ka: 

1.Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 8., 12) “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 Nr.  1; 3; 5; 6; 7; 9; 12; 

14; 18., mājā “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 



2.Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās 

daļas 17.punktu. 

3.No daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola, izriet, ka mājas dzīvokļu īpašnieki 

nolēmuši atteikties no Krustpils novada pašvaldības SIA  “Spunģēni - Daugavieši" māju 

pārvaldīšanas pakalpojuma un lūdz nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 

3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai 

personai, Aleksandram Fiļipovam, p.k. [..], dzīvo  [..], Mežāre,  Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. 

4.Nekustamais īpašums “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr 5676- 005- 0294, sastāv no zemes gabala 4820 kv.m.  platībā un daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar 18 dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 1181 kv.m., īpašuma 

tiesības nostiprinātas  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, Mežāres pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.395. 

 9 dzīvokļu īpašumi privatizēti un reģistrēti Zemesgrāmatā. 

9 dzīvokļu īpašumi – pašvaldības īpašumā. 

 

Izskatot iesniegtos dokumentus, 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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  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: 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 

Aleksandram Fiļipovam, p.k. [..], dzīvo  [..], Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma un likuma “Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” nosacījumus. 

2. Izveidot māju pieņemšanas – nodošanas komisiju šādā sastāvā:  
2.1. Komisijas priekšsēdētājs:     Raivis Ragainis                                                                                   

2.2. Komisijas locekļi: Andris Rutko 

                                                           Nadežda Mitrofanova                                                                  

      Lāsma Sidorina 

      Aleksandrs Fiļipovs 

3. Uzdot SIA “Spunģēni - Daugavieši" līdz 30.04.2016.g. pēc šī lēmuma stāšanās spēkā 

nodot      dzīvojamo māju apsaimniekošanas funkcijas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai 

personai Aleksandram Fiļipovam, p.k. [..], dzīvo  [..], Mežāre, Mežāres 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 SIA “Spunģēni - Daugavieši" un Mežāres 

pagasta pārvaldei. 

5. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo  dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni  Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

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

 



15. 

Par pašvaldības kustamās mantas izsoli 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, atļauju atsavināt atvasinātas personas kustamo 

mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, šā 

panta trešo daļu – lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta ceturto daļu 

atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. 

 Atbilstoši  šī likuma10.panta pirmajai daļai, ka izsoles noteikumus apstiprina institūcija, 

kuras valdījumā atrodas kustamā manta. Ņemot vērā to, ka Krustpils novada pašvaldības 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā Nr.1314 inventāra Nr.P1116-203, transportlīdzekļa  AUDI A4 

AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 1.reģistrācijas datums 1998., atlikusī vērtība EUR 

1200.54.  

Pēc sertificētā eksperta Modra Avotiņa (sertifikāts AA 054) 2016.gada 18.februāra  

transportlīdzekļa novērtēšanas akta Nr.60227, AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs 

EE296, tirgus vērtība 550.00 EUR (pieci simti piecdesmit euro 00 euro centi),  ar novērtēšanu 

saistītie izdevumi sastādās 50.00 EUR apmērā. Noteikt transportlīdzekļa sākotnējo vērtību 

1200,00 EUR. 

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

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: 

1. Noteikt transportlīdzeklim  AUDI A4 AVANT, valsts reģistrācijas numurs EE296, 

1.reģistrācijas datums 1998., nosacīto cenu 1200  EUR  bez PVN. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

3.  Izsoli veikt Dzīvojamo māju, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

16. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne, J.Puriškevičs. 

 

Izskata  2016.gada 7.martā  saņemto I. M., personas kods [..], dzīv[..], iesniegumu, kurā 

lūdz uzņemt dzīvokļu rindā, Vīpes pagastā. 

 Papildus iesniedzēja iesniegumam, ir saņemta Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas 

2016.gada 7.marta atzinums, uzņemt dzīvokļu rindā, piešķirot kārtas Nr.7. 

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 Vītola, Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  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: 

 

1. Uzņemt Vīpes pagasta dzīvokļu rindā ar kārtas Nr.7  I. M., personas kods [..], dzīv. [..].  

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai. 

 

Sēdes telpu atstāj deputāts J.Puriškevičs. 

 

17. 

Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres  pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Paskaidro I.Stupāne, papildina J.Pastars. Izsakās A.Rutko, V.Golubevs. 

 

2015.gada 15.decembrī Mežāres pagasta pārvaldē saņemts S. P.,  adrese: [..] iesniegums 

ar lūgumu mainīt labiekārto nomāto   dzīvokli Nr.18 “Rozessalā 10” uz nelabiekārtotu ar malkas 

apkuri dzīvokli Nr.4 “Rozessalā 1A”, pamatojoties uz to, ka būs mazāki dzīvokļa uzturēšanas 

izdevumi. 

 No Mežāres  pagasta pārvaldes vadītājas 2016.gada 7.martā saņemta vēstule Nr.7-

11.1/16/30, saskaņā ar kuru informē, ka S. P. ir parāds par komunālajiem pakalpojumiem [..] 

EUR apmērā,   pārvalde piekrīt dzīvokļu maiņai, ja ar S. P. tiks noslēgts līgums par parāda 

apmaksu. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar S. P. noslēgts Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgums Nr.221/2015 no 08.12.2015., uz dzīvokli ir parāds [..] EUR. 

Atļaut maiņu izdarīt, pie nosacījuma, ka tiks panākta vienošanās par parāda dzēšanu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par”  - Dace Vītola, Dzintars Skalbe,  Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1. Mainīt S. P. dzīvojamās telpas no  “Rozessala 10” -18, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads uz “Rozessala 1A” -4, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads pēc  līguma 

noslēgšanas par parāda apmaksu. 

2. S. P., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt līgumu par parāda apmaksu, 

un pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz “Rozessala 1A” -4, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

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

uz dzīvojamām telpām “Rozessala 1A” -4, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads ar S. 

P. un nodot tās saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās 

telpas īres līguma.    

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei sagatavot līgumu par parāda apmaksu. 



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

      

18. 

Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Atašienes pagastā 
 

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā P.Gravāns, atbild I.Stupāne. 

Izskata ģimenes ārstes Ritas Latkovskas, ģimenes ārsta un kardiologa prakse kods 7018-

00003, reģ.Nr. 11066411121, 10.03.2016. iesniegumu (reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā 

14.03.2016.) ar lūgumu slēgt telpu nomas līgumu ģimenes ārsta praksei Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Ministru kabineta 

08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punktu un 7. 

punktu, iznomāt telpas līdzšinējā ģimenes ārstu praksē, ar kopējo platību 78,1 kv.m. 

Atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Dzintars Skalbe,  Inese Jaksone,  Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

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

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt Krustpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Liepu ielā 14, 

Atašienē, Atašienes pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 78,1 m²  Ritas Latkovskas 

(ģimenes ārsta un kardiologa prakse kods 7018-00003, reģ.Nr. 11066411121) ģimenes ārsta 

prakses darbībai. 

2. Noteikt nomas maksu EUR 15.00 mēnesī par visu iznomāto platību, slēgt nomas līgumu uz 

pieciem gadiem. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas  juristei  sagatavot un noslēgt 

nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

19. 

Par piekrītošās platības noteikšanu zemes vienības daļai Krustpils pagastā  

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi AS “Latvijas Valsts meži”, reģistrācijas 

Nr.40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, 2016. gada 22.februāra iesniegumu 

“Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes 

platības noteikšanu”, kurā  lūdz pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu: 
1. zemes īpašumā „Ozolsalas valsts mežs” (kadastra Nr.56680050105), kas atrodas Krustpils 

novada Krustpils pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680050124 izveidojamai: 

1.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248002, nosakot - 29.33 ha 

lielai platībai zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101); 

1.2. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248003, nosakot - 14.8 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101); 

2. zemes īpašumā „Ozolsalas valsts mežs” (kadastra Nr.56680050105), kas atrodas Krustpils 

novada Krustpils pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680050105 izveidojamai: 



2.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058002, nosakot - 2.83 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201); 

2.2. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058003, nosakot - 77.34 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201); 

2.3. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058004, nosakot - 0.63 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201); 

2.4. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058005, nosakot - 0.49 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

(kods 0201), 

kas sakrīt ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 56680050105 un 56680050124 pašreizējiem 

zemes lietošanas mērķiem. 

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

datu aktualizācijas noteikumi” 23.punktu,likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9. 

panta pirmās daļas 1. punktu, kā arī ņemot vērā AS “Latvijas Valsts meži”, iesniegumu, atklāti 

balsojot „par”  - Dace Vītola, Dzintars Skalbe,  Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

1.   Noteikt zemes īpašumā „Ozolsalas valsts mežs” (kadastra Nr.56680050105), kas atrodas Krustpils 

novada Krustpils pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680050124 izveidojamai: 

1.1 zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248002, platību - 29.33 ha; 

1.2 zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501248003, platību - 14.8 ha; 

 

2.   Noteikt zemes īpašumā „Ozolsalas valsts mežs” (kadastra Nr.56680050105), kas atrodas Krustpils 

novada Krustpils pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680050105 izveidojamai: 

2.1. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058002, platību - 2.83 ha; 

2.2. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058003, platību - 77.34 ha 

platībā; 

2.3. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058004, platību - 0.63 ha; 

2.4. zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 566800501058005, platību - 0.49 ha, 

 

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. 

 

 

 20. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Vīpes  pagastā 
 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata S. P., personas kods [..],  2016.gada 24.februāra iesniegumu par zemes nomas 

līguma izbeigšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 5696 005 0201 -1.5 ha platībā. 

 Pašvaldībā Lauku zemes nomas līgums ar S. P. ir noslēgts 2014.gada 26.septembrī un ir 

spēkā līdz 2019.gada 26.septembrim. 

   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. P. 

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

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



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

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt lauku zemes nomas līgumu  ar  S. P. par Krustpils novada pašvaldībai 

piekrītošās zemes vienības Vīpes pagastā ar kadastra apzīmējumu: 5696 005 0201 

nomu ar 2016.gada 1.aprīli. 

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

maksājumiem, kas saistīti ar 2014.gada 26.septembrī noslēgto lauku zemes nomas 

līgumu. 

 

 

21. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Mežāres  pagastā 
Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldībā konstatēts, ka ar 2014.gada 23.jūlija domes sēdes lēmumu 

Nr. 17 “Par zemes iznomāšanu Mežāres pagastā” iznomāta ZS “Jaunpļaviņas”, reģ. 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: “Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienība 

ar kadastra nr. 5676 003 0228 – 1.0 ha platībā. Lauku zemes nomas līgums noslēgts 2014.gada 

28.jūlijā. Pārbaudot informāciju pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem šī zemes 

vienība nav piekritīga pašvaldībai, bet ir fiziskas personas lietošanā, kurai atjaunotas īpašuma 

tiesības. 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot 

„par”  - Dace Vītola, Dzintars Skalbe,  Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

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

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

 

Izbeigt lauku zemes nomas līgumu ar ZS “Jaunpļaviņas” reģ. Nr.45401020927, juridiskā 

adrese: “Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads,  par zemes vienības Mežāres pagastā ar 

kadastra apzīmējumu: 5676 003 0228 – 1.0 ha platībā nomu ar 2016.gada 1.janvāri. 

 

Sēdes telpu atstāj deputāts Dz.Skalbe.  

Sēdes telpā atgriežas deputāts J.Puriškevičs. 

 

22. 

Par zemes nomu Vīpes pagastā 
 

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata Z. T., personas kods [..], dzīvo [..], 2016.gada 11.marta  iesniegumu par lauku 

zemes nomas līgumu izbeigšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 5696 004 0243, 

atstājot nomā  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0242 un 5696 004 0371. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

- 2011.gada 28.aprīlī ar Z. T. ir noslēgts lauku zemes nomas līgums par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5696 004 0242, 5696 004 0243 un 5696 004 0371 iznomāšanu. 

Līgums ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim. 

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, un 

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

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

publiskas personas zemes nomu”, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” un Z. T. iesniegumu, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris 

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), 

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

1. Izbeigt Z. T.  zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0243 – 4.7118 ha platībā. 

2. Iznomāt Z. T. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0242 –0.4576 ha un 

5696 004 0371 -1.4798 ha. 

3. Veikt grozījumus 2011.gada 28.aprīļa Lauku zemes nomas līguma 1.1.punktā, kas 

noslēgts ar Z. T.  

4. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 2011.gada 28.aprīļa lauku zemes nomas līgumā 

grozījumus  ar Z. T. 

5. Noteikt, ka Z. T. grozījumi lauku zemes nomas līgumā noslēdzami 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

23. 

Par zemes vienību iznomāšanu Mežāres pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. I., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

20.janvāra iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5676 006 0107 1.85 

ha platībā (daļas) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0083 -1.4 ha platībā 

iznomāšanu. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt V. I., personas kods [..], daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5676 006 0107 – 1.85 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0083 – 1.4 

ha platībā. 

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

31.martam. 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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

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

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja V. I. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies 

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

personai.  

 

 

24. 

Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. L., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

21.janvāra iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5694 010 0174 -

1.30 ha platībā  un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 0100218 -2.5 ha platībā 

iznomāšanu zs “Rusuļi”, reģ. Nr. 454 04005563, juridiskā adrese: “Rusuļi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pēc eksplikācijas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1.4 ha, krūmājs-1.0 ha, zem ūdeņiem - 0.1 ha.

 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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt ZS “Rusuļi”, reģ. Nr. 45404005563, juridiskā adrese: “Rusuļi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56940100174 – 1.30 ha platībā 

un daļu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0218 – 1.4 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gda 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam. 

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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Rusuļi” lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā 

no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS “Rusuļi” neizpilda šo nosacījumu, tiks 



uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

 

 

 

25. 

Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

 Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s “Ļūļākas”, reģ. Nr. 45404001932,  adrese: 

“Ļūļākas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 16.februāra iesniegumu par 

lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0146 -3.6 ha platībā iznomāšanu. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt ZS “Ļūļākas”, reģ. Nr. 45404001932,  adrese: “Ļūļākas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0146 - 3.6 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam. 

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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Ļūļākas” īpašniekam V. L. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 

(viena) mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS “Ļūļākas” 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 Atašienes pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 



 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi L. R., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

10.februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56460060123- 0.1231 ha 

platībā iznomāšanu. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt L. R., personas kods [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56460060123 – 

0.1231 ha platībā.  

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2x021.gada 

31.martam. 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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

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

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

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

var tikt iznomāts citai personai.  

 

 
27. 

Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

 Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/s “Vīpīte”, reģ. Nr. 45401018246,  adrese: 

“Vīpīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 2016.gada 19.februāra iesniegumu par 

lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0138 un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 004 0099 iznomāšanu. 

  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, Inese Jaksone,  Gundars 

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



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

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt ZS “Vīpīte”, reģ. Nr. 45401018246, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5696 003 0138 -2.3556 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 

004 0099 – 0.9672 ha platībā. 

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

31.martam. 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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Vīpīte” īpašniekam J. P. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 

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

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

attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti citai personai.  

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

28. 

Par zemes vienību iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

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

2016.gada 19.februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5694 003 0224  

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 0030283 iznomāšanu. 

 Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pēc eksplikācijas zemes 

vienbībai ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0283 lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 0.8342 

ha. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 5694 003 0224 pēc eksplikācijas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 7.8513 ha,  1.1 ha – krūmi, 0.5 ha– zeme zem ūdeņiem. 

 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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt R. G., personas kods [..],  adrese: [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

5694 003 0283 – 0.8342 ha platībā un daļu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 

0030224 – 7.8513 ha platībā. 



2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam. 

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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

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

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

atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

 

 

29. 

Par zemes vienības iznomāšanu  

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā K.Pabērzs, atbild L.Garkalne. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi S. R., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

25.februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56010011977 iznomāšanu 

ēku un būvju uzturēšanai. Uz minētās zemes vienības atrodas divas būves ar kadastra 

apzīmējumiem 5601 001 1952 007 un 5601 001 1952 008 uz kurām mantojuma tiesības ir uz 1/3 

domājamo daļu  no ēku un būvju īpašuma. 

   Pašvaldība konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 001 1977 – adrese 

Medņu iela 5, Jēkabpils, ir Krustpils novada pašvaldības īpašums uz ko īpašumtiesības 

nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr.10000444971. Zemes vienības 

kopējā platība ir 4324 m2. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Iznomāt S. R., personas kods [..], 1/3 domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5601 001 1977.  

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

31.martam. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem. 

Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot zemes nomas līgumu.  



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

saņemšanas brīža.  

 

 

30. 

Par zemes vienības iznomāšanu  

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi T. G., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

16.februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56010011977 iznomāšanu 

ēku un būvju uzturēšanai. Uz minētās zemes vienības atrodas divas būves ar kadastra 

apzīmējumiem 5601 001 1952 007 un 5601 001 1952 008 uz kurām mantojuma tiesības ir uz 1/3 

domājamo daļu  no ēku un būvju īpašuma. 

   Pašvaldība konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 001 1977 – adrese 

Medņu iela 5, Jēkabpils, ir Krustpils novada pašvaldības īpašums uz ko īpašumtiesības 

nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000444971. Zemes vienības 

kopējā platība ir 4324 m2. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt T. G., personas kods [..], 1/3 domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56010011977.  

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

31.martam. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem. 

Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot zemes nomas līgumu.  

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

saņemšanas brīža.  

 

 

31. 

Par zemes vienības iznomāšanu  

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. G., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

16.februāra iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56010011977 iznomāšanu 



ēku un būvju uzturēšanai. Uz minētās zemes vienības atrodas divas būves ar kadastra 

apzīmējumiem 5601 001 1952 007 un 5601 001 1952 008 uz kurām mantojuma tiesības ir uz 1/3 

domājamo daļu  no ēku un būvju īpašuma. 

   Pašvaldība konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 001 1977 – adrese 

Medņu iela 5, Jēkabpils, ir Krustpils novada pašvaldības īpašums uz ko īpašumtiesības 

nostiprinātas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000444971. Zemes vienības 

kopējā platība ir 4324 m2. 

  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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt V. G., personas kods [..], 1/3 domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5601001 1977.  

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

31.martam. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem. 

Nomnieks papildus nomas maksai Iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot zemes nomas līgumu.  

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

saņemšanas brīža.  

 

 

32.  

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. G., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

4.marta iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5694 010 0150 -2.5187 

ha iznomāšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka pēc eksplikācijas 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 2.5187 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 Vītola, Juris Puriškevičs, Inese 

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



Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt J. G., personas kods [..],  adrese: [.., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 

010 0150 – 2.5187 ha platībā.  

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam. 

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 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 atteicies 

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

citai personai.  

 

 

33. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu un zemes nomu Variešu pagastā 
 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

 Izskata E. K., personas kods [..], dzīvo [..], 2016.gada 8.marta  iesniegumu par lauku 

zemes nomas līgumu izbeigšanu, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 5694 008 0165 -0.68 

ha (Nr. 35), 5694 008 0165 – 0.3 ha (Nr. 74), 5694 008 0165 – 0.34 ha(Nr. 4), atstājot nomā  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 – 0.18 ha platībā (Nr. 38). 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

- 2015.gada 26.februārī ar E. K. ir noslēgts lauku zemes nomas līgums par zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 -0.3 ha (Nr. 74) platībā iznomāšanu. 

- 2014.gada 23.aprīlī ar E. K. ir noslēgts lauku zemes nomas līgums par zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 -0.68 ha (Nr. 35) platībā iznomāšanu. 

- 2013.gada 19.jūlijā ar E. K. ir noslēgts lauku zemes nomas līgums par zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 -0.34 ha (Nr. 4)  un 5694 008 0165 -0.18 

ha (Nr. 38)platībā iznomāšanu. 

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, un 

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

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

publiskas personas zemes nomu”, 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” un E. K. iesniegumu, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris 

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), 

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



1. Izbeigt 2015.gada 26.februāra lauku zemes nomas līgumu ar E. K. par Krustpils novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas nomu Variešu pagastā, ar kadastra 

apzīmējumu: 5694 008 0165 – 0.3 ha (Nr. 74) platībā. 

2. Izbeigt 2014.gada 23.aprīļa lauku zemes nomas līgumu ar E. K. par Krustpils novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas nomu Variešu pagastā, ar kadastra 

apzīmējumu: 5694 008 0165 -0.68 ha (Nr. 35) platībā. 

3. Izbeigt zemes nomas tiesības uz zemes vienības daļu ar kadastra nr. 5694 008 0165 

(Nr.4), kas iznomāta pamatojoties uz  2013.gada 19.jūlijā noslēgto lauku zemes nomas 

līgumu. 

4. Iznomāt E. K.  daļu no zemes vienības ar kadastra nr. 5694 008 0165 -0.18 ha platībā 

(Nr. 38). 

5. Veikt grozījumus 2013.gada 19.jūlija Lauku zemes nomas līgumā, kas noslēgts ar E. K.  

6. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot 2013.gada 19.jūlija lauku zemes nomas līgumā 

grozījumus  ar E. K. 

7. Noteikt, ka E. K. grozījumi lauku zemes nomas līgumā noslēdzami 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža.  

8. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

34 . 

Par zemes vienības iznomāšanu Variešu pagastā 

 

 Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi D. L., personas kods [..],  adrese: [..], 2016.gada 

10.marta iesniegumu par lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu  5694 008 0094 

iznomāšanu zs “Rusuļi”, reģ. Nr. 454 04005563, juridiskā adrese: “Rusuļi”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

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

apzīmējumu  5694 008 0094 ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Pēc eksplikācijas lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme ir 0.8924 ha, zem ēkām - 0.2 ha.  

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, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt ZS “Rusuļi”, reģ. Nr. 45404005563, juridiskā adrese: “Rusuļi”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, daļu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694008 0094 

– 0.8924 ha platībā.   

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

31.martam. 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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka ZS “Rusuļi” lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja ZS “Rusuļi” neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali 

var tikt iznomāti citai personai.  

 

35 . 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Jautrīši”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 006 0447) 

 

 Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “Selko īpašumi”, reģ. Nr. 45403018293 

juridiskā adrese: “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, valdes locekļa  Aigara 

Elsta, 2016.gada 16.februāra iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 5694 006 0086 - 4.8 ha platībā no nekustamā īpašuma „Jautrīši”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5694 006 0447, kas sastāv no 5 zemes vienībām ar kopējo platību 

22.19 ha. 

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

atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 006 0086 – platība ir 4.8 ha, atbilstoši 

eksplikācijai 4.7 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.1 ha  - zeme zem ceļiem. 

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 

vienības atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

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

likums” 16., 19. pantu, 1.panta 14.p. 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”, un  LR 2015.gada 8.decembra MK 

noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 2.9.apakšpunktu, 7., 8., 9., 10., 11., 12.,13., 

14.,29.punktu, kā arī ņemot vērā  SIA Selko īpašumi iesniegumu, atklāti balsojot „par”  - Dace 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

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

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

(kadastra Nr. 5694 006 0447)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  5694 006 0086  

– 4.8 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu.  

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 5694 006 0086 saglabāt 

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

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra nr.5694 006 0086 piešķirt nosaukumu „Intara 

lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 



 

 

36. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priednieki”  

Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

  Jautā K.Pabērzs, atbild  L.Garkalne. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads,  

2016.gada 24.februāra iesniegumu Nr.020-2016 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, 

kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Priednieki”, 

Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 004 0082. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Priednieki”, Kūku  

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0082. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0082 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 3.8 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt dalīto zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (0201). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.8 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Priednieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 29.6 ha platībā (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 29.6 ha piešķirt nosaukumu 

“Priedēni”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.5.  3.projektētajai zemes vienībai – 4.6 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

2.6.  3.projektētajai zemes vienībai – 4.6 ha platībā un atdalāmajai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0041 piešķirt nosaukumu 

“Priedniekmeži”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 



 

37. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Druviņi”  

Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads,  

2016.gada 1.marta iesniegumu Nr.0040/2015 Par ierīcības projekta “Druviņi” apstiprināšanu, 

kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes īpašumam “Druviņi”, Kūku 

pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 008 0030. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

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

noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Druviņi”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0030. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0030 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 6.4 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).  

2.2. 2.projektētajai zemes vienībai – 1.0 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).  

2.3. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.4 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

38. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Brikšņi”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 012 0092) 

 

 Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā K.Pabērzs, atbild L.Garkalne. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. B., personas kods [..],  pilnvarotās personas A. 

B., personas kods [..], dzīvojoša [..], 2016.gada 2.marta iesniegumu, kurā lūdz atļaut izstrādāt 



zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  5646 012 0092 zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0092 sadalīšanai, atdalot aptuveni 4.0 ha un atdalītajai zemes 

vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Iedegas”. 

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

iesniegumam pievienota pilnvaras kopija un zemes robežu plāna kopija, kur redzama 

plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0092 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 „Brikšņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5646 012 0092 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0092 

un kopējo platību 7.38 ha, uz tā atrodas ēkas. Zemes lietošanas veidi atbilstoši 

eksplikācijai sadalās šādi: 6.68 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,31 ha – zeme 

zem ēkām, 0,39 ha – zeme 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 5646 012 0092 

atrodas lauksaimniecības teritorijā. 
3.   Krustpils novada pašvaldība pārbaudot ierakstu zemesgrāmatā konstatē, ka 

nekustamajam īpašumam “Brikšņi” ir noteikts aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt, 

dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 
  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  un likuma “Zemes ierīcības likums” 13.pantu, 

kas nosaka ka Zemes ierīcības projektu neizstrādā zemes īpašumiem, par kuriem ir ierosināta 

tiesvedība un zemesgrāmatā izdarīta aizlieguma atzīme vai uz kuriem ir atklājies mantojums, 

izņemot gadījumu, kad zemes ierīcības projekts izstrādājams nekustamam īpašumam, kuru 

paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām, kā arī ņemot vērā A. B. iesniegumu, atklāti balsojot 

„par”  - Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

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

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

Neatļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Brikšņi”, kadastra Nr. 

5646 012 0092, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0092 – 7.38 ha platībā  

sadalīšanai. 
 

Sēdes telpu atstāj deputāts P.Gravāns. 

 

39. 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Krustpils pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0340 nav piešķirta adrese.  

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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  



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

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

dome nolemj: 

1. Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0340  un uz tās 

esošajām ēkām noteikt adresi “Spulgas 2”, Krustpils 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. 

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

 

 

40. 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Mežāres pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 007 0241 un ēkām ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0241 001(baznīca) un 

5676 007 0241 002 (šķūnis) nav piešķirta adrese.  

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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  

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

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

dome nolemj: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0241 un uz tās esošajām 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5676 007 0241 001 un 5676 007 0241 002 adresi 

“Endzeļu vecticībnieku draudze”, Mežāres 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. 

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

 

Sēdes telpā atgriežas deputāts P.Gravāns. 

 

 

41. 

Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Variešu pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 16.februārī saņemts Ģ. M., personas kods [..], 

adrese: [..], iesniegums par nosaukuma piešķiršanu atdalāmajām zemes vienībām. Ģ. M. 

iesniegumā lūdz piešķirt šādus nosaukumus- zemes vienībai 2.6 ha platībā ar kadastra 



apzīmējumu 5694 002 0032 piešķirt nosaukumu “Sīmātmala”, zemes vienībai  11.6 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 5694 005 0017 piešķirt nosaukumu “Baurupurvs”, zemes vienībai 4.4 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0031 saglabāt esošo nosaukumu un adresi “Melderes”. 

Pašvaldība konstatē, ka uz nekustamo īpašumu “Melderes”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, īpašuma tiesības nostiprinātas Ģ. M. un A. M.. Iesniegumam ir pievienota pilnvara, kurā 

A. M. ir pilnvarojis Ģ. M. pārstāvēt viņa intereses. 

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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

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

novada dome nolemj: 

1. No nekustamā īpašuma “Melderes” ar kadastra numuru 5694 002 0031, atdalītajām 

zemes vienībām piešķirt nosaukumus: 

1.1. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai  2.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5694 

002 0032  nosaukumu “Sīmātmala”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

1.2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai 11.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5694 

005 0017  nosaukumu “Baurupurvs”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

2. Zemes vienībai 4.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0031 un ēkām saglabāt 

nosaukumu  un adresi “Melderes”, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

3. 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). 

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

 

 

 

42. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Jautā G.Kalve, atbild N.Zizlāns. 

 

Izskata J. Č., personas kods [..], dzīvo [..], 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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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: J. Č., personas kods [..]], dzīvo [..]. 

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. 

 

43. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata I. Ģ., personas kods  [..], [..], iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē no 2016. gada 1.jūnija līdz 

2017.gada 15.aprīlim. 

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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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: I. Ģ., [..]. 

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. 

 

44. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata  A. A., personas kods [..], [..], iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē no 2016. gada 1.jūnija līdz 

2017.gada 15.aprīlim. 

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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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:  A. A., personas kods [..], [..]. 

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. 

 

 

45. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata I. U., personas kods [..], [..], 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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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:   I. U., personas kods [..], [..]. 

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. 

 

 

46. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata D. C., personas kods [..], [..], 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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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: D. C., personas kods [..], [..]. 

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. 

 

 

47. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata A. L., personas kods [..], [..], 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, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 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: A. L., personas kods [..], [..]. 

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. 

 
 

48. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 05.02.2016. saņemts nekustamā īpašuma “Varieši 1”-3, 

Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads, īpašnieka  J. R. rakstveida iesniegums ar lūgumu 

anulēt viņa īpašumā deklarēto dzīvesvietu A. M.. 



            Uz nekustamo īpašumu Varieši 1”-3, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads, 

īpašuma tiesības 12.01.2016.  nostiprinātas J. R., ko apliecina Zemesgrāmatu apliecība. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

             Pamatojoties uz minēto  A. M. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā un 

līdz 2016.gada 1.martam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats būt deklarētam 

adresē  “Varieši 1”-3, Varieši, Variešu  pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 09.02.2016. 

“Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/149 ierakstītā vēstulē nosūtīts uz 

A.M. deklarēto adresi. A.M. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav 

ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 

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

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 

11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Anulēt ziņas par A. M., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu “Varieši 1”-3, Varieši, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves 

vietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. M.. 

 

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

 

Lēmumu izsūtīt:  Jānim Rāviņam, Andim Meirānam 

 

 
49. 

Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi P. D., personas kods [..], adrese: [..], 2016.gada 

1.marta iesniegumu, kas saņemts pašvaldībā 15.martā, par lauksaimniecības zemes ar kadastra 

apzīmējumu 56680020172 iznomāšanu. 

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

platība ir 1.92 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 Vītola, Juris Puriškevičs, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt P. D., personas kods [..], adrese: [..], zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 002 0172 - 1.92 ha platībā. 

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

31.martam. 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 juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu ar šī lēmuma 

1.punktā minēto personu. 

4. Noteikt, ka P. D.  lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja P. D. neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgais zemes 

gabals var tikt iznomāts citai personai. 
 

50. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sakar-

Palejnieki”  Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads,  

2016.gada 15.marta iesniegumu Nr.028-2016 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, kurā 

lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sakar - 

Palejnieki”, Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 001 0090. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sakar - 

Palejnieki”, Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 001 0090, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5670 000 0090. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0090 noteikt: 



 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.9 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 2.2.  1.projektētajai apbūvētai zemes vienībai ar platību 2.9 ha piešķirt nosaukumu uz tās 

esošajām ēkām noteikt adresi “Sakarpalejnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 5.4 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 5.4 ha piešķirt nosaukumu “Laukāres”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

4.  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. 

 

51. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Jautājums izskatīts 17.03.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.  

 

Izskata 2015.gada 3.novembra Kūku pagasta pārvaldes vēstuli Nr. 6-8/15/184 “Par 

dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu”, ar klāt pievienotajiem 2015.gada 12.augusta; 

2015.gada 6.oktobra; 2015.gada 27.novembra apsekošanas aktiem;  2015.gada 22.decembrī VP 

Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa KPN vecākā inspektora majora J.Bogoviča 

sastādīto dienesta ziņojumu, Krustpils novada pašvaldība konstatē: 

1. 2014.gada 8.decembrī, Krustpils novada pašvaldības vārdā Kūku pagasta 

pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš ar S. K., personas kods [..], noslēdza Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-47/14/36.  Saskaņā ar dzīvokļa [..] pieņemšanas – 

nodošanas aktu, S. K., vienai bez citām dzīvoklī deklarētām personām, dzīvoklis tika nodots labā 

kārtībā. 

2. Izvērtējot sastādītos aktus, pagasta pārvaldes vēstulē izklāstīto informāciju, un 

sastādīto ziņojumu, tika konstatēts, ka S. K., traucē apkārtējo dzīvokļu iedzīvotāju mieru, 

regulāri salauž un izlauž dzīvokļa durvis, tā ar savām darbībām bojā un iznīcina pašvaldības 

mantu. Balstoties uz apsekošanas aktos fiksēto -   dzīvokļa ārdurvis ir vaļā, jo tās vairs nav 

aizslēdzamas, dzīvoklī valda antisanitāri apstākļi, dzīvoklī viesojas nepiederošas personas, kas ir 

alkohola reibumā, notiek sabiedriskā miera un kārtības traucēšana. Dzīvokļa īrniece,  atstāj vaļā 

logus, t.sk. dzīvokļa īrnieces ilgstošas prombūtnes laikā. Dzīvokļa īrniece faktiski nedzīvo 

dzīvoklī. 

3. Atbilstoši Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 6-47/14/36, 

4.1.apakšpunktiem, ar šī līguma noslēgšanu īrniece (S.K.) apņēmās : uzturēt dzīvokli pilnīgā 

kārtībā un nepasliktināt tā stāvokli visā īres līguma laikā ..[4.1.4.apakšpunkts]; likumā noteiktā 

kārtībā atlīdzināt izīrētājam un pārējiem īrniekiem visus zaudējumu, sakarā ar dzīvojamās telpas 

un tās iekārtu bojājumiem ..[4.1.7.apakšpunkts]. 

Īrniecei laikā no 2014.gada 8.decembra līdz 2016.gada 29.februārim ir dzīvokļa parāds 

[..] EUR. 

Saskaņā ar augstāk minētā līguma 5.2.apakšpunktu, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās 

telpas īres līgumu, bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks bojā vai posta dzīvojamo 

telpu (iekārtas, vai citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām 



personām dzīvošanu vienā māja neiespējamu. Saskaņā ar iepriekš minēto, pašvaldība var lauzt šo 

līgumu, īrnieku rakstveidā mēnesi iepriekš brīdinot par līguma saistību neievērošanas sekām. 

4. 2016.gada 26.janvārī, Krustpils novada pašvaldība ir nosūtījusi brīdinājumu par 

Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 6-47/14/36 saistību neievērošanas 

sekām. 

 2016.gada 26.janvārī, Krustpils novada pašvaldība ir griezusies VP Zemgales reģiona 

pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļā,  lūdzot  uzsākt kriminālprocesu saskaņā ar 

KL 185. panta pirmo daļu,  atzīstot pašvaldību par cietušo personu, jo  S. K. iznīcinājusi 

Krustpils novada pašvaldības mantu. 

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

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-

47/14/36, 5.2.apakpunktu, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Inese Jaksone,  

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2014.gada 8.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6-47/14/36 ar S. 

K. ar 2016.gada 31.martu, izliekot bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. 

2. Uzdot S. K. līdz 2016.gada 31.martam atbrīvot dzīvokli un  viena mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par kopīgo summu [..]  EUR par dzīvokļa [..], 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Kūku  

pagasta pārvaldes piestādīto aprēķinu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Kūku pagasta pārvaldes vadītājam. 

4. Krustpils novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā  

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā 

no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts. 

 

 

52. 

Par Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāva papildināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Pēc pašvaldības izsludinātās kandidātu  pieteikšanās uz vēlēšanu komisijas locekļa vietu, 

saņemti trīs iesniegumi: no  deputātes Vijas Stiebriņas par kandidāti Anitu Ozoliņu;  no  

deputātes Ineses Jaksones par kandidāti Līgu Vīksnu; no deputāta Mārtiņa Felsa par kandidātu 

Jāni Kregeri; no vēlētāju grupas 10 (desmit) cilvēku sastāvā par kandidātu Anatoliju Macuku. 

2016.gada 21.martā saņemts deputāta J.Pastara iesniegums par kandidāti Nadeždu 

Mitrofanovu. 

Kandidātu pieteikumi atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta prasībām. 

Krustpils novada Vēlēšanu komisijas  sastāvā jābūt septiņiem locekļiem, pašreiz ir pieci 

komisijas locekļi, nepieciešams papildināt ar diviem komisijas locekļiem. Krustpils novada 

Vēlēšanu komisijai nav rezervistu. Krustpils novada Vēlēšanu komisija sastāvu jāpapildina ar  2 

(diviem) komisijas locekļiem, pārējie kandidāti jāiekļauj šīs komisijas rezervistos. 

  

Sagatavots lēmuma projekts: 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 10.panta otro daļu un 11.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - 

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

novada dome nolemj: 

Veicot par katru punktu balsojumu: 



1. Anitu Ozoliņu iekļaut: 

1.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā vai  

1.2.  Krustpils novada Vēlēšanu komisijas rezervistu sastāvā.   

2. Līgu Vīksnu iekļaut : 

2.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā vai  

2.2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas rezervistu sastāvā.   

3. Jāni Kregeru iekļaut : 

3.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā vai  

3.2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas rezervistu sastāvā.   

4. Anatoliju Macuku iekļaut : 

4.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā vai  

4.2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas rezervistu sastāvā.   

5. Nadeždu Mitrofanovu iekļaut: 

5.1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā vai  

5.2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas rezervistu sastāvā.   

6. Paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā par izmaiņām Krustpils novada 

Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

 

K.Pabērzs ierosina izteikt viedokli par balsošanas kārtību. Deputāti ierosina balsot atklāti,  

par katru kandidātu. O.Stalidzāns ierosina uzrakstīt kandidātu  vārdus un uzvārdus, pēc tam pretī 

katram kandidātam ieliekot vērtējumu. 

V.Stiebriņa aicina iepazīstināt ar vēlēšanu locekļu kandidātiem. 

V.Stiebriņa raksturo savu ieteikto  kandidāti Anitu Ozoliņu. 

I.Jaksone raksturo savu ieteikto  kandidāti Līgu Vīksnu. 

M.Felss raksturo savu ieteikto  kandidātu Jāni Kregeri. 

K.Pabērzs informē, ka par kandidātu Anatoliju Macuku iesniegts 10 vēlētāju  grupas 

parakstīts iesniegums. 

J.Pastars  raksturo savu ieteikto  kandidāti  Nadeždu Mitrofanovu. 

 

Notiek diskusija par balsošanas kārtību. [..].  

K.Pabērzs secina, ka jāveido balsu skaitīšanas komisija.  

I.Jaksone iesaka balsu skaitīšanas komisijā iekļaut: Ilutu Randohu, Līgu Garkalni un Ievu 

Lapiņu. 

Deputāti vienojas par balsu skaitīšana komisiju. 

K.Pabērzs aicina balsu skaitīšanas komisijai sagatavos balsošanas zīmes, kurās tiks 

ierakstīti visi 5 kandidāti, tad katram kandidātam pretī tiks atzīmēta vieta, kādā katrs deputāts 

sarindotu vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus. Tad,  saskaitot visu deputātu vērtējumus, tas 

kandidāts, kuram būs mazāks punktu skaits, būs ievēlēts,  līdz ar to izveidosies arī rindas secība. 

Deputāti vienojas, ka tie divi kandidāti, kuri iegūst mazāko punktu skaitu, tiek iekļauti Krustpils 

novada Vēlēšanu komisijas sastāvā, pārējie trīs kandidāti paliek rezervē. 

 

Deputāti aicina turpināt izskatīt domes sēdē iekļautos jautājumus. Izskata 53., 54.jautājumu. 

 

52.jautājuma izskatīšana turpinās pēc pārtraukuma, pēc 53.,54.jautājuma izskatīšanas. 

 

Balsu skaitīšanas komisija sagatavojusi balsošanas zīmes, deputāti balso. 

Balsu skaitīšanas komisija apkopo balsošanas (ar balsošanas zīmēm) rezultātus. Balsošanas 

rezultāts: 

Anita Ozoliņa – 51; 

Līga Vīksna – 29; 

Jānis Kregers – 30; 

Anatolijs Macuks – 30; 



Nadežda Mitrofanova – 40. 

 

K.Pabērzs secina, ka balsošanas rezultātā vēlēšanu komisijas sastāvā ir ievēlēta Līga 

Vīksna, bet par 2 kandidātiem saņemts vienāds punktu skaits, tāpēc par šiem diviem kandidātiem 

nepieciešams balsot atsevišķi. 

 

K.Pabērzs aicina balsot par kandidātu Jāni Kregeru. 

    Atklāta balsojuma rezultāts: „par” 5 balsis - Dace Vītola, Inese Jaksone,  Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns. 

K.Pabērzs aicina balsot par kandidātu Anatoliju Macuku. 

Atklāta balsojuma rezultāts: „par” 7 balsis – Vladimirs Golubevs, Juris Puriškevičs, Vija 

Stiebriņa, Pēteris Gravāns, Gundars Kalve, Mārtiņš Kalniņš, Kārlis Pabērzs. 

 

K.Pabērzs secina, ka Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā ir ievēlēts Anatolijs Macuks. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs aicina balsot par lēmumu:  

1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā iekļaut: 

1.1. Līgu Vīksnu, personas kods  [..]; 

1.2. Anatoliju Macuku, personas kods [..]. 

2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā  iekļaut: 

2.1. Jāni Kregeru, personas kods [..]; 

2.2. Nadeždu Mitrofanovu, personas kods [..]; 

2.3. Anitu Ozoliņu, personas kods [..]. 

3. Paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā par izmaiņām Krustpils novada 

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 10.panta otro daļu un 11.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par”  - Dace 

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

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

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

1. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas sastāvā iekļaut: 

1.1. Līgu Vīksnu, personas kods  [..]; 

1.2. Anatoliju Macuku, personas kods [..]. 

2. Krustpils novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā  iekļaut: 

2.1. Jāni Kregeru, personas kods [..]; 

2.2. Nadeždu Mitrofanovu, personas kods [..]; 

2.3. Anitu Ozoliņu, personas kods [..]. 

3. Paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu dienu laikā par izmaiņām Krustpils 

novada Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve. 

 

 

53. 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

Ziņo G.Kalve.  

Pamatojoties uz 01.12.2009. likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums” 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem 



Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz 

Zemgales plānošanas reģiona organizēto pieredzes braucienu,  19.02.2016. vēstule  16/1-6/35e 

„Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Gruziju”, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris 

Puriškevičs, Inese Jaksone,  Gundars Kalve, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (11 balsis), „pret”-  

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

1. Komandēt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju  Kārli Pabērzu uz Gruziju 

( Kutaisi un Batumi)  no 2016.gada 6. aprīļa līdz 2016.gada 10. aprīlim (ieskaitot)  

Zemgales plānošanas reģiona organizētā darba vizītē. Komandējuma mērķis: tikties ar 

Imeretijas reģiona vietējo pašvaldību un Batumi pašvaldības amatpersonām sadarbības 

kontaktu veidošanai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, kā arī iepazīties ar eksporta 

tirgus paplašināšanas iespējām. Tiks izvērtētas sadarbības iespējas amatniecības un 

tūrisma jomā. 

2. Visi komandējumu izdevumi tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta 

līdzekļiem. 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

54. 

Par neizmantoto ikgadējā apmaksātā papildus atvaļinājuma pārcelšanu Krustpils novada 

domes priekšsēdētājam 

 

Ziņo G.Kalve.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma  42.panta pirmo daļu, Darba likuma 151.panta trešo daļu, kura nosaka, ka ikgadējo 

apmaksāto papildus atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas 

gadījumā un Darbnespējas lapu A ar Nr.12, kas izsniegta par laika periodu no 2016.gada 

16.marta līdz 2016.gada 21.martam, atklāti balsojot „par”  - Dace Vītola, Juris Puriškevičs, Inese 

Jaksone,  Gundars Kalve, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

Pārcelt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas kods [..], 

neizmantoto ikgadējā apmaksātā papildus atvaļinājuma 1 (vienu) darba dienu, pievienojot  to 

nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.  

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam;  

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

K.Pabērzs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija sagatavotu zīmes 

balsošanai par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. 

 

Pēc pārtraukuma tiek turpināta darba kārtības 52.jautājuma izskatīšana (lēmumu skatīt 

pie darba kārtības 52.jautājuma) 

 



Sēdi slēdz plkst. 13.00 

Sēdes vadītājs    (1. -52. jautājums) K.Pabērzs 

Sēdes vadītājs    (53. -54. jautājums) G.Kalve 

Sēdes protokolētājs                                                                                                         I.Randoha 



PIELIKUMS 
Krustpils novada domes 

23.03.2016. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.5., 8.p.) 
 

 

Deleģēšanas līgums 
 

2016.gada____.martā 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118116, adrese Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Krustpils novada domes 2010.gada 

29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas puses, un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120 

Jēkabpils, LV-5201, kā vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils pilsētas domes 

2013.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 43 „Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

nolikums” rīkojas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, no otras puses, turpmāk tekstā abi 

kopā un katrs atsevišķi saukti arī „Puses”, pamatojoties uz:  

1. Krustpils  novada domes 2016.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.5., 8.p.) „Par 

Krustpils novada pašvaldības funkcijas deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

Iekļaujošās izglītības atbalsta centram”; 

2. Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada ___________________ lēmumu Nr.______, 

„Par________________________________”; 

3. likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

19.punktu,2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām" 6.punktu, 

slēdz sekojoša satura Deleģēšanas līgumu, turpmāk tekstā Līgums.  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Krustpils novada pašvaldība deleģē Jēkabpils pilsētas pašvaldībai veikt Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 19.punktā noteikto Krustpils novada pašvaldības funkcijās 

ietilpstošo uzdevumu: nodrošināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

darbību un pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un nodrošinot šādus komisijas pienākumus: 

1.1.1. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu un 

izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtēt 

Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo veselības 

stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko 

izglītības programmu: 

 pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu; 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 

4.klasei; 

 vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei; 

1.1.2. ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo 

iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais 

izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai; 

1.1.3. ja nepieciešams, organizē pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības iestādē, kurā 

mācās bērns; 



1.1.4. veicina pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām integrēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās 

izglītības iestādēs; 

1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos; 

1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā 

spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši 

slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei; 

1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, 

kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā; 

1.1.8. ieteikt izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos 

atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos, turpmāk 

tekstā Deleģētais uzdevums. 

1.2. Līguma 1.1.punktā noteikto Deleģēto uzdevumu Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsāk pildīt 

no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Krustpils novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā. 

2.2. Izbeidzoties līgumam, Krustpils novada pašvaldība nodrošina Krustpils novada 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

2.3. Krustpils novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības par Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.4. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, 

sniegtās informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot 

Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība pēc Krustpils novada pašvaldības pieprasījuma nodrošina 

informācijas sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām.  

2.6. Ja Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā 

uzdevumu izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu 

atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Krustpils novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība zaudējumus Krustpils novada pašvaldībai var atlīdzināt regresa kārtībā. 

2.7. Pēc Līguma izbeigšanās Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju, kas 

saistīta ar Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.8. Krustpils novada pašvaldība sedz izdevumus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izdevumus 

par Deleģētā uzdevuma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

2.9. Krustpils novada pašvaldība sniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībai deleģētā uzdevuma 

izpildei nepieciešamo informāciju. 

 

3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš 

3.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3.2. Deleģēšanas līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts. 

3.3. Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj līguma noteikumus vai arī pastāv citi 

svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības. 

3.4. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi. 

 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu kārtība 
4.1. Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības šim 

Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir: termiņu 

ievērošana, saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits. 



4.2. Krustpils novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai izdevums šādā apmērā: 

4.2.1. par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 

17,00 euro; 

4.2.2. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 14,00 euro; 

4.2.3. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu ko veic speciālais pedagogs vai 

logopēds 9,00 euro; 

4.2.4. par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinuma sniegšanu 17,00 euro + ceļa izdevumi , par katru nākamo izglītojamā 

izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 17,00 euro. 

4.2.5. par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 23,00 euro; 

4.2.6.  speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās izglītības 

jautājumos 5,00 euro; 

4.2.7. konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 70,00 euro, papildus tiek segti ceļa 

izdevumi par nokļūšanu semināra vietā. 

4.3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.punktā noteikto pakalpojumu uzskaiti par 

katru mēnesi un līdz nākamā mēneša 10.datumam iesniedz pārskatu Krustpils novada 

pašvaldībai. 

4.4. Krustpils novada pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izdevums, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai iesniedz 

pamatotu pretenziju. 

4.5. Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.punktā noteiktajā gadījumā, 

novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz Krustpils novada pašvaldībai. 

 

5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība 

5.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Krustpils  

novada pašvaldības pakļautībā. 

5.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību pārkāpumu. 
 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 
6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. 

6.2. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas 

pieņemti Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami Krustpils novada domē. 
 

7. Citi nosacījumi 
7.1. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstiski un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Katra līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī līguma ietvaros. 

Krustpils novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Elgu  Ūbeli, Jēkabpils novada 

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāju, tel.65220736, mob.t. 29247870, e-

pasts:elga.ubele@jekabpilsnovads.lv, savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldība – Sarmīti 

Safronovu, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja, 

mob.Nr.: 20371543, e-pasts: sarmite.safronova@jekabpils.lv . 
7.4. Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.punktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti elektroniski bez 

rekvizīta „paraksts” ar atsauci uz līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu un 

rēķini tiek nosūtīti uz Krustpils novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: 

novads@krustpils.lv, līdz nākamā mēneša 10. datumam. 

7.5. Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veikt 15 dienu laikā. 



7.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. 

7.7. Visiem šī līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 

8. Pušu rekvizīti 

 

Krustpils  novada dome 

Rīgas  iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 

Reģistrācijas Nr.9000009118116 

Banka: AS “SEB Banka” 

Konta Nr.LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Domes priekšsēdētājs 

 ___________________________ 

                                    /K.Pabērzs/ 

 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 

Reģistrācijas Nr. 90000024205, 

Banka: AS „SEB banka” 

Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793 

Domes priekšsēdētājs 

 _____________________________  

                            

                                      /L.Salcevičs/  

  

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

23.03.2016. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

23.03.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.5., 9.p.) 

 

 

NOLIKUMS 

„KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTS NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU PROJEKTIEM” 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka sekojošu kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk 

pašvaldība), izvērtējot projektu pieteikumus, var piešķirt finansējumu LR likumdošanā 

noteiktajā kārtībā reģistrētajām biedrībām: 

a) projektiem konkursos, kurus izsludina Krustpils novada pašvaldība, 

b) līdzfinansējumam citu fondu apstiprinātajos projektos. 

1.2. Pašvaldības līdzekļi NVO atbalstam tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

 

2.ATBALSTS PROJEKTU KONKURSIEM, KURUS IZSLUDINA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība  

2.1.1. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.  

2.1.2. Paziņojumu par konkursu publicē Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. 

2. 2. Konkursa mērķi 

2.2.1. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Krustpils novadā. 

2.2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot  

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.2.3.Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. 

2.3. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi 

2.3.1. Biedrība var iesniegt ne vairāk kā divus projekta pieteikumus.  

2.3.2. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par euro 750. 

2.3.3.Projekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā  un ieguvējiem no projekta  

rezultātiem jābūt Krustpils novada iedzīvotājiem. 

2.3.4.Pašvaldības finansējumu piešķir biedrībām, kuru projekti : 

2.3.4.1. atbilst projektu konkursa mērķiem; 
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2.3.4.2. piesaista vietējos iedzīvotājus un resursus, un brīvprātīgo darbu sabiedriski  

nozīmīgos projektos; 

2.3.4.3.īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 

2.3.4.4.piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 

2.3.4.5.veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas; 

2.3.4.6.īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Krustpils novada iedzīvotājus; 

2.3.4.7.nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju  

grupai; 

2.3.4.8.iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi; 

2.3.4.9.ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei; 

2.3.4.10. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Krustpils novadā; 

2.3.4.11. tiek realizēti līdz kārtējā kalendārā gada 1.decembrim. 

2.3.5.Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

2.3.5.1.  peļņas pasākumiem; 

2.3.5.2.  īstenotiem projektiem; 

2.3.5.3.  pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības citas 

programmas; 

2.3.5.4.  politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

2.3.5.5.  biedrībām, kas nav iesniegušas atskaiti par realizētajiem projektiem. 

2.3.5.6.  biedrībām par kurām ir konstatēts, ka pašvaldības finansēto projektu ietvaros 

uzstādītā infrastruktūra netiek uzturēta.  

      2.3.6.Projektā neattiecināmas ir šādas izmaksas: 

2.3.6.1. Projekta administrēšanas izmaksas (projekta vadītāja, grāmatveža, asistenta u.c. 

personāla izmaksas); 

2.3.6.2. Pasta, tālruņa un citi sakaru pakalpojumu izdevumi; 

2.3.6.3. Patēriņa preču un pakalpojumu izmaksas telpu ikdienas apsaimniekošanai 

(sadzīves ķīmijas un saimniecības preču izmaksas, maksa par elektroenerģiju, apkuri, 

komunālajiem pakalpojumiem); 

2.3.6.4. Izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem; 

2.3.6.1. Izmaksas, kas nav izsekojamas (bez attaisnojuma dokumentiem).  

2.4. Projekta iesniegšana 

2.4.1. Biedrība, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šī konkursa nolikuma  

noteikumus. 

2.4.2. Biedrība projekta pieteikuma oriģinālus vienā eksemplārā iesniedz personiski vai  

nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150a,  

Jēkabpils, LV- 5202. 

2.4.3. Biedrība  projekta pieteikumu un projekta izmaksu tāmi iesniedz arī elektroniski  

nosūtot uz e- pasta adresi – konkurss@krustpils.lv 

2.4.4. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā  

–www.krustpils.lv, kā arī Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

Administratīvajā nodaļā 27. kabinetā. 

2.4.5. Projekta pieteikums sastāv no: 

2.4.5.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas ( pielikums nr.1 ), kuras parakstījis biedrības 

pārstāvis ar paraksta tiesībām; 
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2.4.5.2. projekta izmaksu tāmes (pielikums nr.2 ); 

2.4.5.3. informācijas par projektā iesaistītajiem speciālistiem (CV); 

2.4.5.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas; 

2.4.5.5. rekomendācijas vēstulēm vai citiem dokumentiem, kurus projekta iesniedzējs uzskata 

par būtiskiem projekta izvērtēšanai; 

2.4.5.6. biedrības statūtu kopijas. 

2.4.6. Biedrība atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

2.4.7. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt.  

2.4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

2.5. Projektu pieteikumu vērtēšanas pamatkritēriji 

2.5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem. 

2.5.2. Skaidri formulēts mērķis, projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

2.5.3. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un ilgtspēja. 

2.5.4. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma daļa projekta izmaksu kopsummā. 

 

3. ATBALSTS LĪDZFINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANAI 

CITU FONDU APSTIPRINĀTOS PROJEKTOS 

3.1. Krustpils novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu citu fondu apstiprināto projektu 

līdzfinansējumam Krustpils novadā reģistrētajām biedrībām, ja realizācija notiek Krustpils 

novada teritorijā. 

3.2. Pieteikšanās notiek gada periodā izsludināto projektu pieteikšanās laikā. 

3.3. Projektu iesniegumus izvērtē NVO atbalsta izvērtēšanas komisija. 

3.4. Projektu iesniegumus izvērtē, ņemot vērā šajā nolikumā definēto izvērtēšanas kārtību un 

kritērijus. 

3.5. Pašvaldība nodrošina atbalstu biedrības līdzfinansējumam līdz 100 % apmērā no paredzētā 

līdzfinansējuma, izskatot katru projektu atsevišķi, NVO atbalstam plānotā finansējuma ietvaros. 

 

4. NVO ATBALSTA IZVĒRTĒŠANAS  KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

 IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Iesniegtos dokumentus izvērtē ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu izveidota 

komisija 7 (septiņu) personu sastāvā ( turpmāk komisija). 

4.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 4 komisijas locekļi. 

4.3. Komisijas sēdes protokolē administratīvās nodaļas  darbinieks. 

4.4. Komisija, lemjot par projektu pieteikuma kārtas noteikumu izsludināšanu, var paredzēt 

papildus finansējumu oriģinālākai idejai līdz euro 150 apmērā  

4.5. Komisija lemjot par līdzekļu piešķiršanu NVO atbalstam nedrīkst pārsniegt kārtējā  

budžeta gadā piešķirto apjomu. 

4.6. Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot  

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā citus termiņus, par  

to informējot projektu pieteikumu iesniedzējus. 

4.7. Ne ilgāk kā četru nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa komisija 

pieņem  lēmumus par atbalstītajiem projektiem. 

4.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu. 

4.9. Komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektu pieteikumus. 



4.10. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

4.11. Projekta iesniedzējam nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.  

4.12.Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā  

nolikumā izvirzītajiem mērķiem un nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma  

apmēru. 

4.13. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī  

norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

4.14. Ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas pretendents biedrība tiek 

rakstveidā informēta par projekta atbalstīšanu, piešķirtā finansējuma apmēru, līguma slēgšanas 

laiku vai projekta noraidīšanu.  

4.15. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv . 

 

5.LĪGUMS 

5.1. Pašvaldība ar biedrību slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta  

īstenošanai, līgumā nosakot: 

5.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

5.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un  

termiņus; 

5.1.3. Finansējuma izlietojuma pārraudzību un kontroli. 

 

6.PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

6.1. Biedrība, kura saņēmusi finansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 

termiņa, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 10.decembrim,  iesniedz pašvaldībā: 

6.1.1. Saturisko atskaiti (pielikums Nr.3); 

6.1.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (pielikums Nr.4) un darījumus apliecinošo dokumentu 

(čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, nepieciešamības gadījumā uzrādot arī oriģinālus. 

6.2. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta: 

6.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

6.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada laikā pēc  

projekta īstenošanas beigām. 

6.2.3. izveidotās infrastruktūras uzturēšanas, iegādāto pamatlīdzekļu pieejamības pārbaudi 5 

gadus pēc projekta īstenošanas. 

6.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, Krustpils novada domes Finanšu komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma 

atmaksu. 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
7.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Krustpils novada pašvaldības domes sēdē. 

7.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Krustpils novada domes 29.12.2010. lēmumu 

(protokols Nr.20., 1.p.) apstiprinātais nolikums “Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko 

organizāciju darbībai ”  

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

http://www.krustpils.lv/


PIELIKUMS 
Krustpils novada domes 23.03.2016.. lēmumam  

“Par pašvaldības nekustamās mantas izsoli” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2016.gada 23.marta  lēmumu  

 (protokols Nr.5., 15.p.) 

 
KUSTAMĀS MANTAS  

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  1200 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 19.aprīlī  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. 
 

 

Domes  priekšsēdētājs                                                        K.Pabērzs 

 

 

 

 

  


