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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 21.septembrī                                                                              Nr. 13. 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Ilze Stupāne, jurists Ivars Jaševs, Komunālās un saimniecības 

nodaļas vadītājs Andris Rutko, Datortīklu un IS administratore Anita Dzenuška, Attīstības nodaļas 

projektu administratore Baiba Voltmane, Attīstības nodaļas projektu vadītājs Kārlis Stars,  

grāmatvede  Marita Grīsniņa- Grīsle. 

 

Uzaicinātā persona grāmatas ”Krustpils hronikas”  autors Spodris Bērziņš. 

 

Masu mēdiju pārstāve žurnāliste Aija Valdmane. 

 

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

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības  komisiju sastāvos 

 Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”  

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


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

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību. 

 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par 2017.gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un 

sagatavošanas procesu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu izmaksu par vienu audzēkni 

apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem  

4. Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

5. Par grāmatu “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”  

6. Par  finansiālu atbalstu grāmatas ”Krustpils hronikas” izdošanai 

7. Par finansiālu atbalstu komandai “Krustpils juniori” 

8. Par finansiālu atbalstu Latvijas Mazpulku Rudens foruma organizēšanai 

9. Par maksas pakalpojumiem Krustpils novada pašvaldības sporta zālēs 

10. Par grozījumiem 2013.gada 20.novembra lēmumā (protokols Nr.22., 5.punkts) „Par 

nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu”  

11. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām 

12. Par grozījumiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā 

13. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 

14. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā 

15. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā 

16. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Kūku pagasta pārvaldes nolikumā 

17. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā 

18. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikumā 

19. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā 

20. Par Skolēnu autobusu izmantošanas kārtību 

21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

22. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

23. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

24. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu  

25. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma  - „Saulītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

28. Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 12”, Variešu  

pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  



29. Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

30. Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

31. Par nedzīvojamo telpu nomu  

32. Par statusa maiņu dzīvoklim Kūku pagastā 

33. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

34. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

35. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības  komisiju sastāvos 

36. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”  

37. Par deputātes Daces Brokas pilnvaru izbeigšanu 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka augusta domes sēdē apstiprinātie lēmumi ir izpildīti. 

Lēmuma projekts par maksas pakalpojumu noteikšanu Krustpils pagasta sporta zālē tiks izskatīts šajā 

domes sēdē kopā ar visu pagastu sporta zāļu maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu.  Darbi, kas ar 

lēmumiem bija uzdoti, pārsvarā visi ir izpildīti. Saskaņošanā ar pilsētu ir Daugavas tilta jaunbūves 

Jēkabpilī deleģēšana Jēkabpils būvvaldei, jo šis objekts ir divās pašvaldībās. Nebūtu racionāli divām 

būvvaldēm uzņemties objekta dokumentācijas pārbaudi un kontroli. 

Nav pilnīgas skaidrības, kas šobrīd ir ar pedagogu atalgojumu. Pedagogi strādā, bet viņiem vēl 

nav informācijas, kāds būs atalgojums. Gaidām visi informāciju par mērķdotācijām, jo arī budžetam 

ir ļoti svarīgi, lai zinātu, kādas investīcijas ir vajadzīgas no pašvaldības, lai nodrošinātu gan mācību 

procesu, gan arī iepriekš pieņemto lēmumu par atbalsta personāla darbības apmaksu no pašvaldības 

budžeta un pirmsskolas pedagogu apmaksu. Mācības notiek pēc plāniem.  

 

 

 

1. 

Par 2017.gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un 

sagatavošanas procesu 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē, 15.09.2016. Tautsaimniecības  un attīstības 

komitejas  sēdē un Finanšu komitejas sēdē. 

 

Jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis. Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis.  

Izsakās J.Puriškevičs, K.Pabērzs, V.Stiebriņa, R.Ragainis, M.Felss. 

Jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis. Izsakās M.Felss, R.Ragainis.  

  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta pirmo daļu, 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 17.februāra domes lēmumu Nr.3, 4.punktu „Par Krustpils 

novada pagastu pārvalžu un novada administrācijas, to struktūrvienību, iestāžu un aģentūras budžeta 

ieņēmumu-izdevumu tāmēm un to grozījumiem un izpildi un informācijas sniegšanu”, Krustpils 

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

komisijas 2016.gada 7.septembra sēdes protokols Nr.14, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

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

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Inese Jaksone ( 1 balss) ,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2017.gada budžeta prioritātes:  

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības 

struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai; 

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu 

finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 

2013.- 2019.gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā.  

1.2.  Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana; 

1.3. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts;  

1.4. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.  

2. Noteikt budžeta izdevumu sadalījumu: 

2.1. Atlīdzībai centralizēti pēc apstiprinātajiem štatu sarakstiem un darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikuma.  

2.2. Saimnieciskās darbības, uzturēšanas izdevumiem un pamatkapitāla atjaunošanai plānot no 

tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.novembri, pēc 

iedzīvotāju skaita uz 2016.gada 1.janvāri attiecīgajā pagasta pārvaldē: 

2.2.1 Krustpils pagasta pārvaldē, Kūku pagasta pārvaldē, Variešu pagasta pārvaldē un to 

pastarpinātās iestādēs, struktūrvienībās  pielietojot koeficientu 0,95; 

2.2.2. Atašienes pagasta pārvaldē, Mežāres pagasta pārvaldē, Vīpes pagasta pārvaldē un to 

pastarpinātās iestādēs, struktūrvienībās pielietojot koeficientu 1. 

2.3. Finansēšanas daļu (aizņēmumu atmaksa, līdzekļu atlikums uz gada sākumu) paredzēt 

attiecīgās pagasta pārvaldes vai struktūrvienības budžetā. 

2.4. Paredzēt novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos no tekošam gadam 

apstiprinātiem izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.novembri 

2.4.1  Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, amatniecības centra “Māzers”,  Administrācijas, bibliotēku 

pasākumu un fonda atjaunošanas izdevumus pielietojot koeficientu 0,90; 

2.4.2 savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

izdevumus pielietojot koeficientu 1. 

3. Investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējumu nodalīt no pagastu pārvalžu 

budžetiem saskaņā ar aktuālo investīciju plānu. 

4. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijai izvērtēt pieprasījumus 2017.gadam. 

5. Sastādot novada budžeta projektu 2017.gadam, izpilddirektoram noteikt budžeta sagatavošanas 

darba organizāciju.  

 



 

2.  

Par Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu 

un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības  un attīstības komitejas sēdē un Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

K.Pabērzs ierosina komisijā I.Lauvas vietā apstiprināt Baibu Voltmani.  

Izsakās J.Puriškevičs, norāda, ka komisijā nav Vīpes pagasta pārstāvja. Atbild R.Ragainis. Jautā 

V.Stiebriņa, V.Golubevs, izsakās K.Pabērzs.  Izsakās V.Stiebriņa, ierosina papildināt komisiju ar 

deputātu J.Puriškeviču.  izsakās K.Pabērzs. 

G.Kalve ierosina balsot par komitejā izskatīto lēmuma projektu.  

Izsakās V.Golubevs, K.Pabērzs, G.Kalve, V.Stiebriņa, J.Puriškevičs. 

M.Kalniņš ierosina balsot par esošo lēmuma projektu ar K.Pabērza ierosinātajām izmaiņām.  

 

 

Ar Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijas 2016.gada 7.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14) tika nolemts 

papildināt komisijas sastāvu ar četriem komisijas locekļiem – Pēteri Gravānu, Mārtiņu Kalniņu, 

Mārtiņu Felsu un Inesi Jaksoni. 

Lemjot par komisijas papildināšanu, papildus jāgroza dažu komisijas locekļu amatu nosaukumi 

atbilstoši spēkā esošiem nolikumiem, tāpēc vēlams komisijas jauno sastāvu apstiprināt ar jaunu 

domes lēmumu, nosakot, ka iepriekšējais domes lēmums zaudē savu spēku. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr. 

2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 24.22.apakšpunktu, Krustpils novada pašvaldības 

iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas 2016.gada 

7.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14) un izmaiņām pašvaldības amatpersonu sastāvā un 

pienākumos, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs ( 1 balss), 

„atturas”- Vija Stiebriņa ( 1 balss) ,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un 

darba rezultātu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1.Komisijas priekšsēdētājs: Kārlis Pabērzs – domes priekšsēdētājs; 

1.2.Komisijas locekļi: Gundars Kalve – domes priekšsēdētāja vietnieks, 

Raivis Ragainis – pašvaldības izpilddirektors, 

Baiba Voltmane – Attīstības nodaļas projektu administratore, 

Inga Rubene – Attīstības nodaļas vadītāja, 

Kārlis Stars – Attīstības nodaļas projektu vadītājs, 

Pēteris Gravāns – deputāts, 

Mārtiņš Kalniņš – deputāts, 

Mārtiņš Felss – deputāts, 

Inese Jaksone – deputāte. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Krustpils novada domes 2015.gada 17.jūnija 

lēmums (sēdes protokols Nr.9, 7.punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības iestāžu un 

aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. 



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

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu izmaksu par vienu audzēkni 

apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem  

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē.  

 

Informē K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro K.Pabērzs, R.Ragainis. 

 

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

kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības 

iestādes un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10.punktu, kas 

nosaka, ja uz saimnieciskā gada 1. septembri ir mainījies izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs 

līdz saimnieciskā gada 20. oktobrim precizē viena izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar 

pakalpojuma saņēmēju, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 2015.gada 

budžeta izpildes rādītājus pēc naudas plūsmas un skolēnu skaitu uz 2016.gada 1.septembri, atklāti 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 

2016.gada 1.septembra pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem, saskaņā ar 2015.gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem (Pielikumā): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
119,58 

 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas 
84,09 

 

Krustpils pamatskola 64,96 

Sūnu pamatskola 
101,47 

 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 
80,34 

 

Mežāres pamatskola 
121,38 

 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 38,19 



Variešu sākumskola 107,80 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 130,12 

Vīpes pamatskola 163,75 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 56,24 

 

2. Izglītības iestāžu vadītājiem reizi ceturksnī iesniegt ziņas par audzēkņu skaitu, kuru deklarētā 

dzīves vieta ir citā administratīvajā teritorijā. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 2016.gada 

20.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 10.punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības izglītības 

iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā.” 

 

 

 

4.  

Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē un 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam”, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.354 “Noteikumi 

par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 2014.gada 18.augusta Krustpils novada domes 

apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13., 17.punktu “Kartība, kādā aprēķina un sadala valsts 

mērķdotāciju Krustpils novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

1. Apstiprināt no 2016.gada 01.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgas (profesiju klasifikatora 

kods 1345 08), kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām- pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem 

līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta: 

Nr.p.

k. 

Izglītības 

iestāde 

Skolēnu 

skaits uz 
01.09.2016. 

Pirmssko

las 

vecuma 
audzēkņu 

skaits 

Kopēja
is 

audzēk

ņu 
skaits 

mācību 

iestādē 

Izglītības 
iestādes 

vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 

no valsts 

budžeta 
mērķdotā

cijas 

Atalgoju

ms EUR 
no valsts 

budžeta 

mērķdotā
cijas  

Slodze no 

pašvaldības 
budžeta 

Atalgojums 
EUR no 

pašvaldības 

pamatbudžeta  

1. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskolas 

direktora p.i. 

65 23 88 0,8 720,00 0,73 659,00 0,07 61,00 



2. 

Mežāres 

pamatskolas 

direktora p.i. 

43 21 64 0,8 720,00 0,51 462,00 0,29 258,00 

3. 

Vīpes 

pamatskolas 

direktora p.i. 

30 30 60 0,8 720,00 0,36 321,00 0,44 399,00 

4. 

Sūnu 

pamatskolas 

direktore 

104 48 152 1 1000,00 1 950,00 0 50,00 

5. 

Variešu 

sākumskolas 

direktore 

40 38 78 0,8 720,00 0,45 403,00 0,35 317,00 

6. 

Krustpils 

pamatskolas 

direktore 

180   180 1 1000,00 1 1000,00 0 0,00 

  Kopā 462 160 622 5,2 4880,00 4,05 3795,00 1,15 1085,00 

           

7. 

Antūžu 

speciālās 

internātpamats

kolas 

direktors 

75 10 85 1 
900+ 

180 

=1080* 

1 1080,00 0 0 

*- tai skaitā piemaksa par darbu īpašos apstākļos 20% no valsts mērķdotācijas (MK noteikumi Nr.445, 24.p.) 

2. Katram izglītības iestādes vadītājam izstrādāt mācību stundu skaitu saskaņā ar LR MK 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

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

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Vija Stiebriņa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

Izsūtīt/izsniegt: Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 

 

 

5. 

Par grāmatu “Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu” 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē un 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2016.gada 7.septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts apgāda “Jumava” grāmatu 

iepirkuma piedāvājums. Apgāds “Jumava” informē, ka gatavo grāmatu (autore S.Mikanovska), kas 

būs veltīta izcilajai folkloristei, folkloras kopa “Vīraksne” dibinātājai un ilggadējai vadītājai 

Valentīnai Mičulei, un piedāvā iegādāties grāmatas, samaksājot attiecīgu summu atbilstoši 

iegādātajam skaitam:  EUR 505 iegādājoties 50 grāmatas, vienas grāmatas cena EUR 10,10, EUR 

900 iegādājoties 100 grāmatas, vienas grāmatas cena EUR 9,  EUR 1460 iegādājoties 200 grāmatas, 

vienas grāmatas cena  EUR 7,30.  

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

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

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



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

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

Piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem  EUR 505 S.Mikanovskas grāmatas 

“Valentīna Mičule: pa folkloras gaišo ceļu”, kas būs veltīts izcilajai folkloristei, folkloras kopa 

“Vīraksne” dibinātājai un ilggadējai vadītājai Valentīnai Mičulei, iegādei, apmaksu veicot  pēc 

apgāda “Jumava” piestādītā rēķina. 

 

6. 

 Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Krustpils hronikas” izdošanai 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē un 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

2016.gada 12.septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir  saņemts grāmatas “Krustpils 

hronikas” autora Spodra Bērziņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt grāmatas ”Krustpils hronikas” 

izdošanu, piešķirot šim mērķim 3500 eiro. 

Grāmatas ”Krustpils hronikas” autors Spodris Bērziņš informē par veikto izpētes darbu 

grāmatas veidošanai. Grāmata būs 760 lpp. bieza, tiks izdota 500 eksemplāros.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild S.Bērziņš. Jautā D.Broka, atbild S.Bērziņš. Jautā P.Gravāns, atbild 

S.Bērziņš. Jautā V.Stiebriņa, atbild S.Bērziņš. Jautā K.Pabērzs, atbild S.Bērziņš.  

 

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

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

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

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

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

1. Atbalstīt Spodra Bērziņa grāmatas “Krustpils hronikas” izdošanas izdevumus EUR 3500 

apmērā, novirzot līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, norēķinus veicot 

pēc  piestādītā rēķina. 

2. Slēgt līgumu ar Spodri Bērziņu. 

 

7. 

Par finansiālu atbalstu komandai “Krustpils juniori” 

 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē un 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. Izsakās R.Ragainis, K.Pabērzs. 

2016.gada 12.septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir  saņemts komandas “Krustpils juniori” 

iesniegums ar lūgumu atbalstīt komandas “Krustpils juniori” dalību Jēkabpils atklātajā telpu futbola 



čempionātā 2016./2017. gadā EUR 344 apmērā, no kuriem dalības maksa ir EUR 200, vienota stila 

un krāsas spēļu krekliem EUR 144. 

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

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

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

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

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

1. Atbalstīt komandas “Krustpils juniori” dalību Jēkabpils atklātajā telpu futbola čempionātā 

2016./2017. gadā, piešķirot EUR  344 no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, 

norēķinus veicot pēc piestādītā rēķina. 

 

 

8. 

Par finansiālu atbalstu Latvijas Mazpulku Rudens foruma organizēšanai 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. Jautā I.Jaksone, atbild V.Stiebriņa.  

2016.gada 12.septembrī Krustpils novada pašvaldībā ir  saņemts Sūnu pamatskolas 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu Latvijas Mazpulku Rudens foruma, kas notiks  2016.gada 

8.oktobrī ar 200 dalībniekiem organizatorisko izdevumu segšanai EUR 500 apmērā. 

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

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

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

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

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

 

Piešķirt finansējumu Latvijas Mazpulku Rudens foruma, kas notiks  2016.gada 8.oktobrī ar 

200 dalībniekiem, organizatorisko izdevumu segšanai EUR 500 apmērā, novirzot līdzekļus no 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kūku pagasta pārvaldei - Sūnu pamatskolai. 

 

 

 

9. 

Par maksas pakalpojumiem Krustpils novada pašvaldības sporta zālēs 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē.   

Ziņo R.Ragainis. 

Izsakās M.Felss, R.Ragainis, K.Pabērzs, P.Gravāns, M.Felss, I.Jaksone. 

Jautā J.Puriškevičs, atbild R.Ragainis. Paskaidro I.Jaševs. J.Pastars ierosina papildināt arī 1.1. punktu 

ar “sestdienās, svētdienās, iepriekš piesakoties”. 

Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, I.Jaksone. 

 



Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” un MK 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības sporta zāļu maksas pakalpojumus, nosakot maksu 

bez PVN: 

1.1. Par Vīpes pamatskolas sporta zāles izmantošanu darba dienās no 18:00 līdz 22:00,  

sestdienās, svētdienās, iepriekš piesakoties: 

1.1.1.  maksa EUR 1,40 stundā. 

1.2.Par Mežāres pamatskolas sporta zāles izmantošanu trešdienās, piektdienās no 16:00 līdz 

21:00, sestdienās, svētdienās, iepriekš piesakoties: 

1.2.1. maksa EUR 4,96 stundā; 

1.3.Par Variešu sākumskolas sporta zāles un trenažieru zāles izmantošanu darba dienās no 18:00 

līdz 22:00, sestdienās, svētdienās iepriekš piesakoties: 

1.3.1. Maksa par sporta zāli EUR 4,96 stundā; 

1.3.2. Maksa par trenažieru zāles apmeklējumu EUR 1,65 viena reize; 

1.3.3. Maksa par trenažieru zāles apmeklējumu EUR 8,26 abonements sešām reizēm. 

1.4.Par Krustpils pagasta sporta zāles izmantošanu darba dienās no 9:00 līdz 22:00 un trenažieru 

zāles izmantošanu darba dienās no 17:00 līdz 22:00: 

1.4.1. Maksa par sporta zāli komandu treniņu nodarbībām saskaņā ar noslēgto līgumu un 

apmeklējuma grafiku EUR 6,20 viena stunda; 

1.4.2. Maksa par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 1,65 viena reize; 

1.4.3. Maksa par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 14,88 abonements divpadsmit 

reizēm; 

1.4.4. Maksa par trenažieru zāli individuālajiem treniņiem EUR 18,18 pilna laika abonements 

derīgs vienam mēnesim no iegādes dienas; 

1.4.5. Maksa par saunas apmeklējumu EUR 8,00 viena stunda. 

1.4.6. Par sporta zāles izmantošanu darba dienās līdz plkst. 18:00 Krustpils novada skolas 

vienojas ar Krustpils pārvaldes vadītāju.  

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada domes 2015.gada 23.septembra 

lēmums (sēdes protokols Nr.13, 7.punkts) “Par maksas pakalpojumiem Variešu sākumskolas 

sporta zālē”. 

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

 

 

10.  

Par grozījumiem 2013.gada 20.novembra lēmumā (protokols Nr.22., 5.punkts)  

„Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu”  

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo I.Jaševs.  



Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likumu” un MK 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem”, ņemot vērā lēmumu “Par maksas pakalpojumiem Krustpils novada 

pašvaldības sporta zālēs”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars 

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

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

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

 

Izdarīt Krustpils novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumā (protokols Nr.22., 

5.punkts) “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu” maksas par telpu vai ēku nomu 

izcenojumu tabulās šādus grozījumus: 

1. Krustpils pagasta pārvaldes īpašumu nomas tabulā: 

1.1. Svītrot 3.punktu; 

1.2. Svītrot 4.punktu; 

1.3. Svītrot 5.punktu. 

2. Mežāres pagasta pārvaldes īpašumu nomas tabulā: 

2.1. Svītrot 6.punktu; 

2.2. Svītrot 7.punktu. 

3. Vīpes pagasta pārvaldes īpašumu nomas tabulā svītrot 4.punktu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām 
 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un Finanšu komitejas 

sēdē. 

 

Nodrošinot pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā fonda pienācīgu uzturēšanu un, 

lai novērstu tā tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, Krustpils novadā tiek noteikta īres maksa 

dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 2.panta 1.daļu dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās 

telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu, 11.¹ panta 1.daļu pašvaldībām piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 

pašvaldības domes noteiktajā kārtībā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 5.panta otro 

daļu (paredz, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamās telpas īres līgumu, pamatojoties uz pašvaldības 

lēmumu, slēdz valdītājs), 11.¹ panta pirmo daļu (paredz pašvaldību tiesības noteikt īres maksu), 



likuma "Par pašvaldībām"14.panta otrās daļas 3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

b. apakšpunktu (pašvaldības domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri vai nomu), atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

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

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

 

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem īres 

maksu saskaņā ar Pielikumu.  

2. Aprēķinot īres maksu dzīvojamai telpai, precizēt dzīvojamās telpas platību ņemot vērā 

lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – 

koeficientu 0,3. 

3. Noteikt, ka papildus īres maksai izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājams likumā 

noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. 

4. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres maksa ir mazāka par šajā lēmumā 

noteikto, paaugstināto īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš, ja dzīvojamo telpas īres 

līgumā nav noteikts citādāk.  

5. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Ja  pašvaldībai piederošā dzīvoklī nepieciešams remonts, 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 atbilstoši Krustpils novada 

pašvaldības noteikumiem "Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās māja 

(dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā". 

7. Atzīt par spēkā zaudējušu 2015.gada 26.jūnija Krustpils novada domes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.10., 1 punkts) ar 2016.gada 1.novembri. 

 

8. Atzīt par spēkā zaudējušu 2015.gada 22.jūlija Krustpils novada domes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.11., 9 punkts) ar 2016.gada 1.novembri. 

9. Atzīt par spēkā zaudējušu 2016.gada 18.februāra Krustpils novada domes lēmumu (sēdes 

protokols Nr.3., 9 punkts) ar 2016.gada 1.novembri. 

10. Krustpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas izmaiņām un tās iekasēšanu atbilstoši 

noslēgtajiem īres līgumiem un pārslēgt īres līgumus jaunā redakcijā. 

 

 

 

 

12. 

Par grozījumiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8., 9.pantu, ņemot vērā Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores pienākumu izpildītājas Līgas Zalānes 2016.gada 2.septembra iesniegumu Nr. 

1-16/31, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

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

 Izteikt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikuma 9.punktu jaunā redakcijā: 

“9. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola īsteno: 

9.1. pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111); 

9.2. pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

9.3. pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611); 

9.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011); 

9.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011013); 

9.6. skola, ievērojot skolēnu un vecāku vēlmes, izstrādā un realizē interešu izglītības 

programmas.” 

 

 

13. 

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.09.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu un 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

 

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

daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu, 47.panta 

trešo daļu, Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2016/2 „Saistošie noteikumi par 

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” 3., 6.punktu, ņemot 

vērā Vīpes amatniecības centra “Māzers” 10.08.2016. iesniegumu Nr. 1-1/7 “Par interešu izglītības 

un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

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

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

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

nolemj: 

1. Licencēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības apmācības programmu 

“Krustpils tipa jostas” Vīpes amatniecības centrā „Māzers”. 

2. Licence stājas spēkā 2016.gada 22.septembrī un tiek izsniegta uz vienu gadu. 

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

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

 

Pielikumā: izsniedzamā licence. 

 

 

 



14. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Jaševs. Paskaidro R.Ragainis. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Atašienes pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, 

darbinieku slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes 

darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku 

darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un 

atbrīvo no darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 

 

 

 

15. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Krustpils pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, 

darbinieku slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes 

darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku 

darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un 

atbrīvo no darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 



 

16. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Kūku pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Kūku pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, 

darbinieku slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes 

darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku 

darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un 

atbrīvo no darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt nolikuma izpildi. 

 

 

17. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Mežāres pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, 

darbinieku slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes 

darbinieku pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku 

darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un 

atbrīvo no darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 



 

 

18. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Variešu pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu,  atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Variešu pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, darbinieku 

slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes darbinieku 

pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no 

darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt nolikuma izpildi. 

 

 

19. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības  

Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs (1 balss), 

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

1. Izdarīt Vīpes pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma 3.1.punkta ceturto teikumu šādā redakcijā: „Pārvaldes struktūru, darbinieku 

slodžu skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Dome.”; 

1.2. izteikt nolikuma 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.2.10. saskaņo pārvaldes darbinieku 

pieņemšanu darbā, atbrīvošanu no darba un nosaka pārvaldes darbinieku darba pienākumus”; 

1.3. papildināt nolikumu ar 3.3.1punktu: „3.3.1 Pārvaldes darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no 

darba izpilddirektors.” 

2. Uzdot Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai nodrošināt nolikuma izpildi. 



 

20.  

Par Skolēnu autobusu izmantošanas kārtību 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautā M.Felss, atbild R.Ragainis. Izsakās V.Stiebriņa, Dz.Skalbe, K.Pabērzs. Jautā Dz.Skalbe, atbild 

R.Ragainis. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu, kuri 

nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par 

kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un veicināt 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 14.punktu, kurš nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība 

nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīves vietā, ja nav 

iespējams izmantot sabiedrisko transportu, Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.327 

„Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” 5.5.punktu, kurš nosaka, ka 

autotransporta līdzeklī jābūt šādam dokumentam - ja pasažieru pārvadājuma veicējs ir pašvaldības 

institūcija - pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojums vai tā apliecināta kopija, kurā norādīts brauciena 

mērķis, kas saistīts ar pašvaldības funkcijas veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru skaits 

vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina, 

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

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības noteikumus „Skolēnu autobusu izmantošanas 

kārtība Krustpils novadā”. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada domes 2012.gada 

21.novembra lēmums (sēdes protokols Nr.18, 9.punkts) “Par Noteikumu “Skolēnu 

autobusa izmantošanas kārtība” apstiprināšanu”.  

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

 

Pielikumā: Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība Krustpils novadā uz 2 lpp. 

 

 

21. 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata  V. C., personas kods [..], dzīv.: [..], 17.08.2016. 

iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas “Rozessala 12”-11, Mežāre, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, telpu grupas kadastra apzīmējums 5676 005 0286 001 011, 

piekrītošās 770/12392 domājamās daļas no zemes. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 



1. Dzīvoklis Nr.11, “Rozessala 12”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, ar 

1992.gada 10.decembra Vienošanos, no paju sabiedrības “Mežāre” nodots V.C.; 

2. Daudzdzīvokļu mājai “Rozessala 12 ” piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.398. Zemes 

gabala kopējā platība 0.125 ha. Dzīvoklim Nr.11 piekrīt  770/12392 domājamās daļas no 

ēkai piesaistītā zemes gabala. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par 

kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku 

kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma 

domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā 

māja uzcelta. 

Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez 

atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 17.punktuLR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

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

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

1. Nodot V. C. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Rozessala 12” piesaistītā zemes 

gabala  (kadastra Nr. 5676 005 0286) piekrītošās 770/12392 domājamās daļas no ēkai 

piesaistītā zemes gabala. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanās projektu par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības šīm lēmumam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt vienošanos  ar 

V. C. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Par šī lēmuma izpildi ir atbildīgs Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

22. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

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

īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas īpašnieka lēmuma 

pamata, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

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

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašumus, 

pašvaldības  bilancē esošus dzīvokļus: 

1.1.  “Rozessala 3” -14, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads; 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


1.2.  “Rozessala 3”-7, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

23. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā M.Kalniņš, D.Broka, atbild I.Stupāne. 

 

[..] 

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

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

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

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

nosacījumus. 

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

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

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

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

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

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

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj: 

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Kūkas Nr.2”-12,  Kūkas, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  V. I. vārdu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

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

 

 

24. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās I.Jaksone, Dz.Skalbe, paskaidro K.Pabērzs. Izsakās M.Felss, P.Gravāns, D.Vītola, 

R.Ragainis. Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Jaksone. Paskaidro I.Stupāne, ka summa precizēta un 

saskaņota ar pagasta pārvaldi pēc Tautsaimniecības un attīstības komitejas ieteikuma. 

 

Krustpils  novada pašvaldība nodod  zemesgrāmatā ierakstītu dzīvokli Nr. 6 „Māja Nr.2”, 

Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5694 900 9214, atsavināšanai. Dzīvokļa 

un  kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kadastrālā vērtība ir 2056 EUR. 

Saskaņā ar 2016.gada 6.septembra SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964,  sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83), slēdzienu 

Nr. D-16/131 par  nekustamā īpašuma  - dzīvokļa “Māja Nr.2”-6, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils 



novadā tirgus vērtību. Dzīvokļa “Māja Nr.2”-6, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads   tirgus 

vērtība  ir 950 EUR. 

Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 21.34 EUR,    

un novērtēšanu sastādās 70.00 EUR,  dzīvokļa inventarizācija 85 EUR, pievienojot pašvaldības 

izdevumus dzīvokļa logu nomaiņai.  

Ņemot vērā to, ka kadastrā vērtība ir lielāka nekā tirgus vērtība, tad pašvaldībai vērtības 

noteikšanai, summējama kadastrālā vērtība, pieskaitot pašvaldības izdevumus, kas kopā sastādās 

3000,00 EUR.  

Uz dzīvokļa īpašumu ir pirmtiesības dzīvokļa īrniekam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Nr. 6 „Māja Nr.2”, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5694 900 9214, un  

kopīpašuma  718/7757 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 5694 008 

0222 001) un  zemes (kadastra apzīmējums 5694 008 0222), ar dzīvokļa kopējo platību 71.8  kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Māja Nr.2”-6, Variešos, 

Variešu pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 3000,00 EUR.  

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. 

5.Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

7. 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). 

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

 

 

 

 

25. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 



Krustpils  novada pašvaldība nodod  zemesgrāmatā ierakstītu dzīvokli Nr. 18 „Rozessala 3”, 

Mežāre, Mežāre pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5676 900 0007, atsavināšanai. Dzīvokļa 

un  kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kadastrālā vērtība ir 1721 EUR. 

Saskaņā ar 2016.gada 6.septembra SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964,  sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83), slēdzienu 

Nr. D-16/130 par  nekustamā īpašuma  - dzīvokļa “Rozessala 3”-18, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novadā tirgus vērtību. Dzīvokļa “Rozessala 3”-18, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads   tirgus vērtība  ir 1300 EUR. 

Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 21.34 EUR,    

un novērtēšanu sastādās 70.00 EUR,  dzīvokļa inventarizācija 85 EUR. 

Ņemot vērā to, ka kadastrā vērtība ir lielāka nekā tirgus vērtība, tad pašvaldībai vērtības 

noteikšanai, summējama kadastrālā vērtība, pieskaitot pašvaldības izdevumus, kas kopā sastādās 

1897,34 EUR.  

 

Uz dzīvokļa īpašumu ir pirmtiesības dzīvokļa īrniekam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto 

daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli Nr. 18 „Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5676 900 

0007, un  kopīpašuma  588/11810 domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 

5676 005 0294 001) un  zemes (kadastra apzīmējums 5676 005 0294), ar dzīvokļa kopējo platību 

58.8  kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Rozessala 3”-18, Mežārē, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 1897,34 EUR.  

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. 

5.Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

7. 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). 

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

 

 



 

Sēdes telpu atstāj deputāte V.Stiebriņa. 

 

 

 

26. 

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils  novada pašvaldība nodod  zemesgrāmatā ierakstītu dzīvokli „Ausuļi”-10, Antūžos, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5694 900 9177, atsavināšanai. Dzīvokļa un  

kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kadastrālā vērtība ir 1962 EUR. 

Saskaņā ar 2016.gada 6.septembra SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964,  sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83), slēdzienu 

Nr. D-16/129 par  nekustamā īpašuma  - dzīvokļa “Ausuļi”-10, Antūžos, Variešu pagasts, Krustpils 

novadā tirgus vērtību. Dzīvokļa “Ausuļi”-10, Antūžos, Variešu pagasts, Krustpils novads   tirgus 

vērtība  ir 1000 EUR. 

Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 21.34 EUR,    

un novērtēšanu sastādās 70.00 EUR,  dzīvokļa inventarizācija 85 EUR. 

Ņemot vērā to, ka kadastrā vērtība ir lielāka nekā tirgus vērtība, tad pašvaldībai vērtības 

noteikšanai, summējama kadastrālā vērtība, pieskaitot pašvaldības izdevumus, kas kopā sastādās 

2138,62 EUR.  

 

Uz dzīvokļa īpašumu ir pirmtiesības dzīvokļa īrniekam. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto daļu, 

45.panta trešo un ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu,  likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novērtēšanas likums” 3.pantu un LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli 

Ausuļi”-10, Antūžos, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5694 900 9177, un  

kopīpašuma  530/6949 domājamo daļu no  dzīvojamās mājas,  no būvju (kadastra apzīmējums 5694 

002 0321 001, 5694 002 0321 002, 5694 002 0321 003 ) un  zemes (kadastra apzīmējums 5694 002 

0321), ar dzīvokļa kopējo platību 53.0  kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Ausuļi”-10, Antūžos, Variešu 

pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2138,64  EUR.  

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu. 

5.Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 



atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

7. 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). 

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

 

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma  - „Saulītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 

10., 18)   „Par zemes vienības „Saulītes”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un  

izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, pārdodot izsolē, 

Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - zemes vienību „Saulītes”,  ar kadastra 

Nr. 5670 001 0126 (kadastra apzīmējumu 5670 001 0126)  1.5 ha platībā, kas atrodas Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, (turpmāk - nekustamais īpašums) un apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu 

(izsoles sākumcenu) 3999.57 EUR apmērā un izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

2016.gada 29.jūlijā, Nr.145 (5717); sludinājums izvietots Krustpils novada pašvaldības mājas -

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 22.jūlija un informācija ievietota 

informatīvā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 2016.gada 2.augsta Nr.7 (75).   

Saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem, uz nekustamo īpašumu pirmpirkuma 

tiesīgai personai, Krustpils novada pašvaldība nosūtīja paziņojumu par šī nekustamā īpašuma 

pārdošanu izsolē. 

Pirmtiesības uz nekustāmo īpašumu, nav izmantojusi pirmpirkuma tiesīgā persona, līdz 

2016.gada 7.septembrim, plkst.17.00, par nekustamo īpašumu saņemts, izsoles noteikumos noteiktais 

10 % nodrošinājums un reģistrācijas nauda, kā rezultātā izsole veicama vispārējā kārtībā. 

Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza viens pretendents – I. B., p.k.[..], (turpmāk 

– Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieks uzrādīja pases kopiju; Krustpils novada pašvaldības 

2016.gada 07.septembra  izziņu Nr. 2.1-10/16/315 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu”; 

maksājuma uzdevumu.  

Izsoles noteiktā laikā, pretendents ieradās un apstiprināja gatavību iegādāties nekustāmo 

īpašumu par izsoles sākumcenu. 

Izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļot savu reģistrācijas kartīti ar Nr.1, palielināja 

izsolāmā nekustamā  sākumcenu  3999.57 EUR par soli 150,00 EUR, kā rezultātā,  pēdējā nosolītā 

cena 4149.57 EUR. Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums - zemes 

vienība “Saulīte”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0126 (kadastra apzīmējums 



5670 001 0126), 1,5 ha platībā pārdota I.  B., p.k. [..]. I.  B., ar savu pašrocīgu parakstu  apliecināja, 

cenas atbilstību  nosolītai cenai. 

Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksāja nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā 

no izsoles sākumcenas – 3999.57 EUR apmērā.  

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.19.apakšpunktu, izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma 

maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 2 (divu) nedēļu  laikā no izsoles dienas. 

Izsoles uzvarētājam, 2016.gada 22.septembrim veicama nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma 

maksas daļas samaksu, 3749.61EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 

5.21.apakšpunktu apstiprināms izsoles protokols. 

Pēc Krustpils novada domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums.  

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

vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā lēmumu sēdes (protokols Nr. 10., 18)   )   

„Par zemes vienības „Saulītes”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un  izsoles 

noteikumu apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 4.9, 4.10., 4.11., 4.12., 5.11.., 5.16., 5.19. 

apakšpunktu, Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 9.septembra sēdes protokols  Nr.5, atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - zemes vienības „Saulītes”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 001 0126,  1,5 ha platībā, izsoles, kas notika 2016.gada 9.septembrī, rezultātus 

- Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums – zemes vienība “Saulīte”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0126 (kadastra apzīmējums 5670 001 

0126), 1,5 ha platībā pārdota I.  B., p.k. [..], par pēdējo nosolīto cenu 4149.57 EUR .  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamā īpašuma, pirkuma līgumu 

ar izsoles uzvarētāju. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja I.  B., p.k. [..], vainas dēļ lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums 

netiek noslēgts. 

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) 

„Mežavoti 12”, Variešu  pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 

10., 17)   „Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 12”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma 

atsavināt, pārdodot izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežavoti 

12”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu ar kadastra 



Nr. 5694 008 0159, kadastra apzīmējumu 5694 008 0227, kopējā platība 1.5 ha (turpmāk - 

nekustamais īpašums) un apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 2397.57 

EUR apmērā un izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi).  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

2016.gada 29.jūlijā, Nr.145 (5717); sludinājums izvietots Krustpils novada pašvaldības mājas -

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 22.jūlija un informācija ievietota 

informatīvā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 2016.gada 2.augsta Nr.7 (75).   

Saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem, uz nekustamo īpašumu pirmpirkuma 

tiesīgām personām, Krustpils novada pašvaldība nosūtīja paziņojumu par šī nekustamā īpašuma 

pārdošanu izsolē. 

Pirmtiesības uz nekustāmo īpašumu, nav izmantojuši pirmpirkuma tiesīgās personas, līdz 

2016.gada 7.septembrim, plkst.17.00, par nekustamo īpašumu saņemts, izsoles noteikumos noteiktais 

10 % nodrošinājums un reģistrācijas nauda, kā rezultātā izsole veicama vispārējā kārtībā. 

Nekustamā īpašuma izsolei pieteikumu iesniedza viens pretendents – juridiska persona  - SIA 

“Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], kā valdes 

loceklis ar atsevišķām pārstāvniecības tiesībām, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieks 

iesniedza iesniegumu, valdes piekrišanu iegādāties nekustamo īpašumu; pievienojot pārstāvniecības 

apliecinošus dokumentus; Izdruku no VID-a izziņu par nodokļa maksātāja VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda esamību vai neesamību, kas datēta ar 2016.gada 09.septembri Nr. 153157; 

pievienojot Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 09.septembra  izziņu Nr. 2.1-10/16/321 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu”; maksājumu uzdevumus.  

Izsoles noteiktā laikā, SIA “Selko Īpašumi”, reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese 

“Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes 

loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], kā valdes loceklis ar atsevišķu pārstāvniecības tiesību, ieradās, 

apstiprināja gatavību iegādāties nekustāmo īpašumu par izsoles sākumcenu. 

Izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļot savu reģistrācijas kartīti ar Nr.1, palielināja 

izsolāmā nekustamā  sākumcenu  2397.57 EUR par soli 150,00 EUR, kā rezultātā,  pēdējo nosolīto 

cena 2547.57 EUR. Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums – zemes 

vienība  (starpgabals ar mežaudzi) “Mežavoti 12”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 008 0159 (kadastra apzīmējums 5694 008 0227), 1,5 ha platībā, pārdots juridiskai firmai  - SIA 

“Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, 

Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], ar atsevišķu 

pārstāvniecības tiesību. Zemes vienības  (starpgabala ar mežaudzi) “Mežavoti 12”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra apzīmējums 5694 008 0227), 1,5 ha platībā 

pircējs (SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], 

ar atsevišķu pārstāvniecības tiesību) - ar savu pašrocīgu parakstu  apliecināja, cenas atbilstību  

nosolītai cenai. 

Izsoles dalībnieks līdz izsolei samaksāja nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā 

no izsoles sākumcenas – 2397.57 EUR apmērā.  

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.11.apakšpunktu, izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma 

maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 2 (divu) nedēļu  laikā no izsoles dienas. 

Izsoles uzvarētājam, 2016.gada 22.septembrim veicama nekustamā īpašuma atlikušo pirkuma 

maksas daļas samaksu, 2307.81 EUR apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 

5.21.apakšpunktu apstiprināms izsoles protokols. 



Pēc Krustpils novada domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu 

pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums.  

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

vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā lēmumu sēdes (protokols Nr. 10., 17)   

„Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 12”, Variešu  pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 4.9, 4.10., 4.11., 4.12., 5.11.., 

5.16., 5.19 apakšpunktu, Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 9.septembra sēdes protokols  Nr.5, atklāti 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 

12”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra apzīmējums 5694 

008 0227), 1,5 ha platībā, izsoles, kas notika 2016.gada 9.septembrī, rezultātus - Krustpils novada 

pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums – zemes vienība  (starpgabals ar mežaudzi) 

“Mežavoti 12”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra 

apzīmējums 5694 008 0227), 1,5 ha platībā, pārdots  juridiskai firmai  - SIA “Selko Īpašumi” 

reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils 

novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], ar atsevišķu 

pārstāvniecības tiesību, par pēdējo nosolīto cena 2547.57 EUR .  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamā īpašuma 

pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, 

juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, vainas dēļ 

lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts. 

 

 

 

29. 

Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome 2016.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 10., 15.p.)   

„Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, 

pārdodot izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - zemes vienību 

(starpgabalu ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr. 5694 

005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha platībā, (turpmāk - nekustamais īpašums), 

par nosacīto (sākotnējo) cenu 54 407.57 EUR (piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņi euro57 

euro centi).  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

2016.gada 29.jūlijā, Nr.145 (5717); sludinājums izvietots Krustpils novada pašvaldības mājas -

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 22.jūlija un informācija ievietota 

informatīvā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 2016.gada 2.augsta Nr.7 (75).   



Saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem, uz nekustamo īpašumu pirmpirkuma 

tiesīgai personai, Krustpils novada pašvaldība nosūtīja paziņojumu par šī nekustamā īpašuma 

pārdošanu izsolē. 

Pirmtiesības uz nekustāmo īpašumu, nav izmantojusi pirmpirkuma tiesīgā persona, līdz 

2016.gada 7.septembrim, plkst.17.00, kā arī nav reģistrējies neviens cits izsoles pretendents. Ņemot 

vērā minēto, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ja pirmā  nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu ir 

54 407.57 EUR, tad otrā izsoles par 20% samazinātā sākumcena sastādās 43526,05 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā lēmumu sēdes 

(protokols Nr. 10., 15)   )   Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 

45.21 apakšpunktu, Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 9.septembra sēdes protokols  Nr.8, atklāti 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atzīt par nenotikušu Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra 

Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha  platībā, pirmo izsole, kas 

2016.gada 9.septembrī. 

2. Atsavināt, pārdodot otrajā izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  

ar kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha  platībā. 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes vienības 

(starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr. 5694 

005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha  platībā: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 43526,05  EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 150  EUR apmērā; 

3.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes vienības 

(starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr. 5694 

005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha  platībā, otrās izsoles noteikumus saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par nekustamā īpašuma zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr. 

5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha  platībā, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt 

Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās 

izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 



 

 

 

30. 

Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome 2016.gada 20.jūlijā pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 10., 16)   

„Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) ar kuru nolēma atsavināt, 

pārdodot izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - zemes vienības 

(starpgabala ar mežaudzi)   ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 

ha platībā, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk - nekustamais īpašums), par 

nosacīto (sākotnējo) cenu 12 947.57 EUR .  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

2016.gada 29.jūlijā, Nr.145 (5717); sludinājums izvietots Krustpils novada pašvaldības mājas -

http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 22.jūlija un informācija ievietota 

informatīvā izdevumā “Krustpils Novadnieks” 2016.gada 2.augsta Nr.7 (75).   

Saskaņā ar nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem, uz nekustamo īpašumu pirmpirkuma 

tiesīgai personai, Krustpils novada pašvaldība nosūtīja paziņojumu par šī nekustamā īpašuma 

pārdošanu izsolē. 

Pirmtiesības uz nekustāmo īpašumu, nav izmantojusi pirmpirkuma tiesīgā persona, līdz 

2016.gada 7.septembrim, plkst.17.00, kā arī nav reģistrējies neviens cits izsoles pretendents. Ņemot 

vērā minēto, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ja pirmā  nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu ir 

12 947.57 EUR, tad otrā izsoles par 20% samazinātā sākumcena sastādās 10 358.06 EUR. 

   Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

1.punktu, ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 20.jūlijā lēmumu sēdes 

(protokols Nr. 10., 16)   )   Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 

45.21 apakšpunktu, Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 9.septembra sēdes protokols  Nr.7, atklāti 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj : 

 

1. Atzīt par nenotikušu Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra 

Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, pirmo izsole, kas 

2016.gada 9.septembrī. 

2. Atsavināt, pārdodot otrajā izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads,  ar kadastra Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā. 



3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes vienības 

(starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr.5694 

006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā: 

3.1. otrās izsoles sākumcenu 10 358.06  EUR  apmērā; 

3.2.  otrās izsoles soli – 150  EUR apmērā; 

3.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes vienības 

(starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr.5694 

006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, otrās izsoles noteikumus saskaņā ar 

šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par nekustamā īpašuma zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra 

Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, pārdošanu otrajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt 

Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma otrās 

izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 
 

31. 

Par nedzīvojamo telpu nomu 
 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Valsts valodas centra, reģ.Nr. 90000463460, 08.09.2016. iesniegumu Nr.1-4.2/242 

“Par telpas nomu” (reģistrētu Krustpils novada pašvaldības 08.09.2016., ar Nr. 2.1-8/16/1950.), kurā 

Valsts valodas centrs lūdz iznomāt telpu Nr.4, 10,3 kv.m. platībā pēc adreses Rīgas ielā 150a, 

Jēkabpils, 1.stāvā no 2016.gada 1.oktobra. Telpu nomas mērķis- valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 

un Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākajai inspektorei 

Marijai Stalīdzānei, darba kabinetam. 

Vēlamais telpas nomas līguma termiņš ir  5 (pieci) gadi. 

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” 4.10.apakšpunktu [sk. noteikumu 

4.punktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, 

ja: nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei, 

kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma 

nodrošināšana] un 7. punktu, iznomāt telpas Valsts valodas centram, valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai, Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākās inspektores 

Marijas Stalīdzānes darba kabineta izvietošanai, ar kopējo platību 10.3 kv.m. 

 

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

Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

http://likumi.lv/doc.php?id=212864#n2
http://likumi.lv/doc.php?id=212864#p7


 

1. Iznomāt Krustpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, 

1.stāvā,  ar kopējo platību 10.3 m² Valsts valodas centram, reģ.Nr.. 90000463460, juridiskā adrese 

Eksporta iela 6, Rīgā, LV-1010, valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, Valodas kontroles 

departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākās inspektores Marijas Stalīdzānes 

darba kabineta izvietošanai, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu no 2016.gada 1.oktobra uz 

5 (pieci) gadi. 

2. Noteikt kopējā nomas maksu par Lēmuma 1.punktā minēto Telpu un zemes (proporcionāli 

iznomājamai platībai) lietošanu 35.00 EUR mēnesī. Nomas maksā neietilpst pievienotās vērtības 

nodoklis, kuru Nomnieks maksā papildus, valsts noteiktā apmērā, vienlaicīgi ar nomas maksu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas  juristei I.Stupānei sagatavot un 

noslēgt nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

32. 

Par statusa maiņu dzīvoklim Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā I.Jaksone, atbild R.Ragainis.  Paskaidro K.Pabērzs. Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Izsakās 

I.Jaksone, R.Ragainis. 

 

 Izskata  Kūku pagasta pārvaldes 2016.gada 7.septembra vēstuli Nr.6-8/16/84 „Par sociāla 

dzīvokļa statusa  atcelšanu un komunālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvoklim “Kūkas Nr.3”-21”, 

saskaņā ar kuru tiek lūgts mainīt sociālā  dzīvokļa statusu uz komunālo dzīvokli ar sekojošām 

platībām: 

1. Istaba Nr.1 ar kopējo platību 15.9 m2, t.skaitā 10.5 m2 dzīvojamā platība,  un 1/3 domājamā 

daļa no koplietošanas telpas 5.4 m2 ( virtuve -6.3 m2, tualete – 1.1. m2, vannas istaba – 2.5 m2, 

koridors – 6,3 m2 ) ; 

2. Istaba Nr.2 ar kopējo platību 23.5 m2, t.skaitā 18.1 m2 dzīvojamā platība,  un 1/3 domājamā 

daļa no koplietošanas telpas 5.4 m2 ( virtuve -6.3 m2, tualete – 1.1. m2, vannas istaba – 2.5 m2, 

koridors – 6,3 m2 ); 

3. Istaba Nr.3 ar kopējo platību 20.1 m2, t.skaitā 14.7 m2 dzīvojamā platība,  un 1/3 domājamā 

daļa no koplietošanas telpas 5.4 m2 ( virtuve -6.3 m2, tualete – 1.1. m2, vannas istaba – 2.5 m2, 

koridors – 6,3 m2 ). 

 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka:  

1. "Kūkas Nr. 3" - 21, Kūkas, Kūku pag., Krustpils novads, dzīvokļa īpašums, ierakstīts Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 589 21, ar kadastra numuru: 56709008502. Dzīvokļa 

Nr.21 Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes ir 595/12304. 

2. Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, telpu grupu nosaukums – dzīvoklis; 

lietošanas vieds – 1122 triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa. 

3. Dzīvoklis no Kūku pagasta pašvaldības uz novadu pārņemts ar sociālā dzīvokļa statusu. 

4. Saskaņā ar Sociālā dzīvokļa (istabas) īres un komunālo pakalpojumu līgumiem: 

4.1.Nr.18.3-8/331 no 06.12.2013., kurš ir spēkā līdz 31.12.2016., dzīvoklī dzīvo V.S., p.k.[..] 

un 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
https://www.kadastrs.lv/properties/search?cad_num=56709008502&login_latvija_lv=False


4.2.Ar līgumu Nr.18.3-8/13/347 no 02.12.2013., kurš ir līdz 26.09.2016., dzīvoklī dzīvo A. 

K., p.k.[..] pievienots pamatlīgumam 2010.gads 5-30/06. 

 Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju 

veidošanu izlemj pašvaldība un pēc analoģijas, pašvaldībai ir tiesības mainīt sociālā dzīvokļa statusu,  

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes 2016.gada 7.septembra vēstuli Nr.6-8/16/84 „Par sociāla 

dzīvokļa statusa  atcelšanu un komunālā dzīvokļa statusa piešķiršanu dzīvokli “Kūkas Nr.3”-21”, 

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

Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pašvaldības dzīvoklim Nr.21 „Kūkas Nr.3”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils  novads, mainīt 

sociālā dzīvokļa statusu uz komunālā dzīvokļa statusu. 

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt Komunālo istabu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar V. S. un A. K., pēc  Sociālā dzīvokļa īres un komunālo 

pakalpojumu līguma termiņa beigām.    

3. V. S. un A.K., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt Komunālo istabu 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu. Gadījumā, ja V. S. un A. K. neizpilda šo nosacījumu, 

tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgām  

dzīvokļa istabām komunālo istabu īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

 

33.  

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Jautājums izskatīts 15.09.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība izskata  J. G., personas kods [..], dzīv.: [..] 16.05.2016. 

iesniegumu, kurā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas “Rozessala 31”-11, Mežāre, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, telpu grupas kadastra apzīmējums 5676 005 0287 001 011, 

piekrītošās 745/12132 domājamās daļas no zemes. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Dzīvokli Nr.11, “Rozessala 31”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, J. G., 

mantojusi saskaņā ar 31.08.2016. Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evas 

Igaunes-Sēles, reģ.Nr.4140 mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc 

likuma); 

2. Daudzdzīvokļu mājai “Rozessala 31”, piesaistītais zemes gabals reģistrēts uz Krustpils 

novada pašvaldības vārda Mežāres pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 399. Zemes 

gabala kopējā platība 0.205 ha. Dzīvoklim Nr.11 piekrīt  745/12132 domājamās daļas no 

ēkai piesaistītā zemes gabala. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par 

kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma 

domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā 

māja uzcelta. 

Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez 

atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 17.punktuLR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

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

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

1. Nodot J. G. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Rozessala 31” piesaistītā zemes 

gabala  (kadastra Nr. 5676 005 0287) piekrītošās 745/12132 domājamās daļas no ēkai 

piesaistītā zemes gabala. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanās projektu par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības šīm lēmumam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt vienošanos  ar J. 

G. par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

4. Par šī lēmuma izpildi ir atbildīgs Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

 

 

34. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

2016.gada 19.septembrī saņemts N. V., personas kods [..], adrese: [..] iesniegums ar lūgumu 

piešķirt dzīvokli “Mājā Nr.4 Variešos”-1 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvojamo platību  pēc 

adreses  “Mājā Nr.4 Variešos”-1, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, slēdzot līgumu  uz vienu 

gadu. 

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 Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis 

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības N. V., uz dzīvokli Nr.1 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


2. N. V., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

dzīvokli Nr.1 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novadā un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja N. V. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres 

tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

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

N. V. un nodot dzīvokli Nr. Nr.1 mājā “Mājā Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līguma.    

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

      

 

35. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības  komisiju sastāvos 

 

 Informē K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Jautā J.Puriškevičs, atbild R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs. 

 

Ar 2016.gada 19.septembri, izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītāju Irinu Lauvu.  

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Irina Lauva ieņemot amatu tika  ievēlēta sekojošās 

komisijās:  

1) Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijā; 

2) Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijā; 

3) Ētikas komisijā; 

4) Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijā; 

5) Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijā; 

6) Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai finansējuma 

piešķiršanas vērtēšanas komisijā; 

7) Iepirkumu komisijā. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

24.punktu, darbinieku darbs domes izveidotās komisijās uzskatāms par papildu darbu. 

  Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 24.punkts paredz, ka tikai dome var 

ievēlēt  pašvaldības  pārstāvjus  un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 

darba grupās.  

 Pēc analoģijas, ja dome ievēl komisijas sastāvus, tad  domei ir  pienākums pieņemt lēmumu 

par izslēgšanu no komisijas sastāva.  

 Izbeidzoties darba tiesiskām attiecībām ieņemamā amatā, Irina Lauva, izslēdzama no visam 

komisijām, kuras viņa tika ievēlēta amata pildīšanas laikā, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis 

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

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

nolemj: 

 



1.  Irinu Lauvu, izslēgt no komisiju sastāvā no: 

1.1. Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas; 

1.2. Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas; 

1.3. Ētikas komisijas; 

1.4. Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijas;  

1.5.  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijā; 

1.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

finansējuma piešķiršanas vērtēšanas komisijas; 

1.7. Iepirkumu komisijas. 

2. Administratīvai nodaļai par darbības pārtraukšanu komisijās paziņot VID Jēkabpils nodaļai 

un I. Lauvai. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu nams, Atmodas iela 

19, Jelgava, LV-3007,viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.  

 

 

 

36. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  
 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Paskaidro K.Pabērzs. Jautā M.Felss, atbild R.Ragainis. Jautā 

D.Broka, atbild R.Ragainis. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, atklāti 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmumu Nr.5 (protokols 

Nr.1) apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

Pielikuma Nr.1, 4.struktūrvienībai, izsakot  Pielikuma Nr.1, 4.struktūrvienību sekojošā redakcijā:  

 

 

Pielikums Nr.1 

 
Nr.

p.k 
Struktūr 

vienība  
Struktūrvienība Amata 

nosaukums 
Profesijas 

kods 
Slo

dze 
Amata saime Amata 

līmenis 
Mēneš 

algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 

2016.g. 

Noteiktā 

alga ar 

22.09.2016 

4.  

4. 
Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļas 

vadītājs 

1211 14  14.Grāmatvedība IV 11 1382 1078 



5.   Galvenais 
grāmatvedis 

1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1182 

6.   Finansists 2412 01 1 12.3. Finanšu 

uzskaite un 
analīze pašvaldībā 

III 10 1287 995 

7.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

8.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

9.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

10.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

11.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

12.   Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

37. 

Par deputātes Daces Brokas pilnvaru izbeigšanu 

 

Informē K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. Informē D.Broka. 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 14.septembrī saņemts Krustpils novada domes 

deputātes Daces Brokas iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome 

ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, trešo daļu, kas nosaka, ka deputāts var iesniegt personisku 

rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ, ceturto daļu, kas nosaka, ka 

lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem 

nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta 

pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai. 

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

Pastars, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt deputātes Daces Brokas deputāta pilnvaras pirms termiņa sakarā ar viņas 

iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai nosūtīt lēmumu Krustpils novada Vēlēšanu komisijai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dace Broka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Sēdi slēdz: 11:30 

 

Sēdes vadītājs   

 

(22.09.2016.personiskais paraksts)  K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs (22.09.2016.personiskais paraksts)  R.Ivanova 



Pielikums 

Krustpils novada domes 

2016.gada 21.septembra lēmumam 

Nr. 11"Par īres maksas noteikšanu  

Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām" 

 

 

Nr. p.k. Pagasts Dzīvojamā mājas nosaukums,  Nr. Īres maksa EUR/m2 

mēnesī 

Labiekārtots dzīvoklis 

1. Mežāre Rozessala 10; 11; 12; 31 0,35 

  Rozessala 3 (pilnvar.) 0,38 

2. Kūkas Kūkas 1; 3; 4; 5 0,35 

  Kūkas 2 0,87 

3. Krustpils Spunģēni 2 0,35 

  Spunģēni 3(pilnvar.) 0,35 

  Spunģēni 1(pilnvar.) 0,38 

4. Varieši Varieši 2 0,53 

  Varieši 3 0,32 

  Varieši 4(pilnvar.) 0,35 

Daļēji labiekārtots dzīvoklis 

1. Atašiene Māras - 3; 5; 6 0,30 

  Liepu - 15 0,30 

2. Mežāre Rozessala 1a 0,30 

3. Kūkas Zīlānu 122 0,30 

  Jaunā Muiža 1; 2; 3; 4 0,30 

  Mežsūnas 0,30 

4. Varieši Varieši 1(pilnvar.) 0,47 

  Ambulance dz.4 0,30 

  Ausuļi 0,30 

5. Vīpe Neretas  5  0,30 

  Neretas 1; 4 (pilnvar.) 0,30 

Dzīvoklis bez ērtībām 

1. Varieši Ambulance dz.1;2;3;5;6 0,25 

2. Vīpe Daugavas 0,25 

 

Krustpils  novada domei piederošām un valdījumā esošām dzīvojamām telpām bez ērtībām, kuras 

nav minētas šajā pielikumā, noteikt īres maksu 0,08 EUR par kopējās dzīvojamās platības vienu 

m2. 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs  



 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

LICENCE 
Jēkabpilī 

22.09.2016. Nr. 2.1.-81/16/2 

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  

programmas īstenošanai 

 

izdota Vīpes amatniecības centram „Māzers”, reģistrācijas Nr. 90009916235, juridiskā 

adrese „Skola”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, LV – 5238  

par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas 

“KRUSTPILS TIPA JOSTAS”  

apmācība īstenošanu. 

 

Programmas īstenošanas vieta: Vīpes amatniecības centrs „Māzers”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads. 

 

 

Licence derīga līdz 2017.gada 21.septembrim. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs  

mailto:novads@krustpils.lv


 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2016.gada 21.septembra lēmumu 

 (protokols Nr.13.,  20.punkts) 
 

NOTEIKUMI 

„Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība Krustpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 4.,5., 6.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu  

un Ministru Kabineta 20.04.2004.noteikumu Nr.327 „Kārtība, 

kādā veicami pasažieru un kravas pārvadājumi” 5.5.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederošo skolēnu 

autobusu izmantošanas veidus, rezervēšanas kārtību un to izmantošanas apmaksas kārtību un apmēru. 

2. Noteikumu piemērošanu nodrošina Pašvaldība, Pašvaldības pagasta pārvaldes un iestādes, kuru 

valdījumā un atbildībā nodoti autobusi: 

2.1. VW Crafter, valsts reģistrācijas numurs HJ 8821; 

2.2. Mercedes Benz Intouro E, valsts reģistrācijas numurs HN 8494; 

2.3. Mercedes Benz, valsts reģistrācijas numurs HF 6387; 

2.4. Mercedes Benz, valsts reģistrācijas numurs JJ 7294. 

3. Autobusi tiek izmantoti Pašvaldībai noteikto izglītības un kultūras funkciju veikšanai šādiem 

mērķiem: 

3.1. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus pavadošo personu nogādāšanai uz Pašvaldības 

izglītības iestādēm, kā arī uz dzīvesvietu pēc mācību procesa beigām; 

3.2. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus pavadošo personu pārvadāšanai uz mācību 

programmu un ārpusklašu pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti, 

izrādes, skates, mēģinājumi u.tml.) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu; 

3.3. Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un viņus pavadošo personu pārvadāšanai uz 

pasākumiem, kuri nav iekļauti mācību plānā (ekskursijas, kultūras pasākumi u.tml.) un no tiem 

atpakaļ uz dzīvesvietu; 

mailto:novads@krustpils.lv


3.4. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku nogādāšanai uz izglītības un kultūras 

pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (kursi, semināri, pieredzes apmaiņas vizītes u.tml.) un no 

tiem atpakaļ; 

3.5. Institūciju (biedrības, pašdarbnieku kolektīvi, pulciņi u.tml.), kurām Pašvaldība deleģējusi 

atsevišķu uzdevumu izpildi, pārstāvju (darbinieku, biedru un dalībnieku) nogādāšanai uz izglītības 

un kultūras pasākumiem, kuros tie paši ir dalībnieki (sporta sacensības, koncerti, izrādes, skates, 

mēģinājumi, kursi, lekcijas, pieredzes apmaiņa u.tml.) un no tiem atpakaļ. 

4. Noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētā skolēnu autobusa izmantošana var tikt realizēta 

tikai pie nosacījuma, ka netiek kavēts šo noteikumu 3.1.punktā noteiktais skolēnu autobusa 

izmantošanas veids. 

5. Pašvaldības pagasta pārvaldes sadarbībā ar izglītības iestādi katru gadu pirms mācību gada sākuma  

izstrādā noteikumu 3.1.punktā noteiktos pārvadājumu maršrutus, norādot autobusa marku, valsts 

reģistrācijas numuru, atiešanas laikus un pārvadājamo skaitu, kurus iesniedz Pašvaldības 

izpilddirektoram apstiprināšanai.  

6. Prioritārie autobusa izmantošanas veidi (noteikumu 3.1. un 3.2.punkts) tiek nodrošināti bez 

maksas. Līdztekus pastāvot vairākām prioritārām autobusa izmantošanas nepieciešamībām, autobusa 

izmantošanas veidu nosaka Pašvaldības pagasta pārvaldes vadītājs. 

7. Par plānoto autobusa izmantošanu ārpus regulārajiem maršrutiem rezervētājs saskaņojot ar 

pārvaldes vadītāju iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai pieteikumu, kurā norāda 

pieteicēja nosaukumu, datumu, plānotās izbraukšanas un atgriešanās laiku, izbraukšanas vietas adresi, 

pasākuma vietu un nosaukumu, plānoto nobraukumu (kilometru daudzumu), nepieciešamo vietu 

skaitu un pārvadājamo sarakstu, kontaktpersonas mobilā tālruņa numuru, kā arī citus būtiskus 

apstākļus, ko rezervētājs uzskata par svarīgiem norādīt pieteikumā. Pārvaldes vadītājs saskaņojumā 

norāda autobusa marku un valsts reģistrācijas numuru. Pārvaldes vadītājs sniedz informāciju 

rezervētājam par iespēju noteiktā datumā, laikā un pie noteiktajiem apstākļiem rezervēt autobusu. 

8. Maksa par autobusu izmantošanu tiek iekasēta noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.punktos minētajos 

autobusa izmantošanas gadījumos, ja tam nav paredzēti līdzekļi no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

9. Norēķini par autobusa izmantošanu notiek saskaņā ar autotransporta izmantošanas un uzskaites 

kārtību.  

10. Naudas līdzekļi par autobusa izmantošanas pakalpojumiem, tiek novirzīti attiecīgajai pārvaldei 

attiecīgā skolēnu autobusa uzturēšanas nodrošināšanai. 

11. Veicot pārvadājumus autobusa vadītājs autobusā glabā šo noteikumu apliecinātu kopiju, 

apstiprinātos pārvadājumu maršrutus un pārvaldes vadītāja apstiprināto pasažieru sarakstu. 

12. Degvielas patēriņa normu nosaka izpilddirektors ar rīkojumu. 

13. Noteikumi ir saistoši visām Pašvaldības iestādēm, amatpersonām un darbiniekiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs  



 

Pielikums 
Krustpils  novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumam  

“Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”,  

Variešu  pagasts, Krustpils novads, atkārtotu nodošanu 

 atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 (protokols Nr.13., 29.p) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, 

OTRĀS I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto 

daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un 

ceturto daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) ar 

kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha platībā, kas atrodas  

Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu 

soli) starp pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā 

ar šiem izsoles noteikumiem. 

2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Mežavoti 8 ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 5694 005 0194  

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals ar mežaudzi) 

2.5. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 005 0181 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539151, 

lēmuma datums  27. 11.2014. 

2.7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto 

nekustamo īpašumu un šo nomas vai citu 

līgumu termiņiem 

Nav 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uzObjektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 43526,05  EUR 
2.10. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 

Objektu  ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 

kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības ar 

šādiem kadastra apzīmējumiem:  

5694 005 0075; 

5694 005 0142; 

5694 005 0107; 

5694 005 0121; 

5694 005 0030; 

5694 005 0046 

5694 002 0086. 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 

0.8 ha 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena                           43526,05  EUR 
3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 centi)  

3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas 

43526,05  EUR. 



3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 30.00 euro ( trīsdesmiteuro 00 centi) 

3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

 
4. Izsoles priekšnoteikumi 

4.1. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu 

īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam ar mežaudzi, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.   

 4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var 

iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

ir izpildījuši izsoles  priekšnoteikumus.  

4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) pirkšanu mēneša laikā 

iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles 

noteikumu noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma 

izsoles noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo zemes 

vienību (starpgabalu ar mežaudzi) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

  4.4. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un 

juridiskas personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.    

4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

ir saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu 

(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena 

no pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu 

vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas 

ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotās 

izsoles.  

4.8. Izsole notiks 2016.gada 11.novembrī, plkst. 10.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī 

personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var iegūt 

Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts nodrošinājums 

10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas 43526,05  EUR (četrdesmit trīs tūkstoši 

pieci simti divdesmit seši euro 05 centi) un reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) 

līdz 2016.gada 9.novembra plkst. 17.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par 

iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā. 

4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts 

atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

 4.12. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils novada 

domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma 

maksu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā. 

4.13. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un 

saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes Nekustamā īpašuma un 

juridiskā nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils novada pašvaldības mājaslapā  

http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils novada domē – 652 37625, e-pasts: 

ilze.stupane@krustpils.lv . 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.14. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.14.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.14.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.14.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.14.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.14.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.14.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) 

– ja to pārstāv cita persona. 

4.15. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.15.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.15.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.15.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.15.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības 

tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība, tad jāiesniedz 

dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles 

dienas; 

4.15.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā 

paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai 

jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.15.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.15.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.15.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – 

ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

4.16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

4.17. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

4.18. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi. 

4.19.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.19.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.19.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumiem; 

4.19.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.19.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties izsolē; 

4.19.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu 

eksemplārā apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.19.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 

9.novembrim plkst. 17.00,  Krustpils novada domē, 28.kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 līdz 

plkst.15.00, izņemot pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, Jēkabpils,  

vai elektroniski uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


30,00 euro un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  

43526,05  EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro 05 centi). 

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas un 

nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar nosacījumu, 

ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu dokumentu oriģinālus. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst 

reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

 5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli 

reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, 

ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, 

izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties 

Objektu par izsoles sākumcenu. 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas 

paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots 

personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu 

ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena 

tiek ierakstīta protokolā. 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko 

cenu, ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai 

cenai un paraksta izsoles protokolu. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā 

un protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par 

viņa paša nosolīto augstāko cenu. 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, 

priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību. 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem 

izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, 

nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē 

tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa 

un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek 

atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja 

vainas dēļ.  



5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas 

jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos 

publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 

5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada dome, 

pievienojot izsoles protokolu . 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, 

kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  pēc līguma 

parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam 

dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.  

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils novada 

dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpils novada domes priekšsēdētājam 5 

(piecu) dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs                                             K.Pabērzs  

  



Pielikums 
Krustpils  novada domes 2016.gada 21.septembra 

lēmumam “Par zemes vienības (starpgabala ar 

mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 (protokols Nr.13., 30.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 

10”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro un sesto 

daļu, 10.panta pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un 

ceturto daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi)   ar 

kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas atrodas  

Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu 

soli) starp pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā 

ar šiem izsoles noteikumiem. 

2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Mežavoti 10 ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 006 0367  

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals ar mežaudzi) 

2.5. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 006 0387 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539170, 

lēmuma datums  27. 11.2014. 

2.7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto 

nekustamo īpašumu un šo nomas vai citu 

līgumu termiņiem 

Nav 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 10 358.06  EUR   
2.10. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 

Objektu  ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 

kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības ar 

šādiem kadastra apzīmējumiem:  

5694 006 0162; 

5694 006 0129; 

5694 006 0199; 

5694 006 0127; 

5694 006 0272. 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 

0.2 ha 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena                           10 358.06  EUR   
3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 centi)  

3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

sākumcenas 10 358.06  EUR   
3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 30.00 euro ( trīsdesmit euro 00 centi) 



3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, 

reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi 
4.1. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu 

īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam ar mežaudzi, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.   

 4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var 

iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

ir izpildījuši izsoles  priekšnoteikumus.  

4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) pirkšanu mēneša laikā 

iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles 

noteikumu noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma 

izsoles noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo zemes 

vienību (starpgabalu ar mežaudzi) izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

  4.4. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un 

juridiskas personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.    

4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

ir saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu 

(personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena 

no pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu 

vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas 

ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotās 

izsoles.  

4.8. Izsole notiks 2016.gada 11.novembrī plkst. 10.15 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, 

arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var 

iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas 10 358.06  EUR  (desmit 

tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro 06 euro centi)  un reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit 

euro 00 centi) līdz 2016.gada 9.novembra plkst. 17.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas maksa 

uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā 

bankas kontā.  

4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts 

atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

 4.12. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils novada 

domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma 

maksu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā. 

4.13. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un 

saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes Nekustamā īpašuma un 

juridiskā nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils novada pašvaldības mājas lapā  



http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils novada domē – 652 37625, e-pasts: 

ilze.stupane@krustpils.lv . 

4.14. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.14.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.14.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.14.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.14.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.14.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.14.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) 

– ja to pārstāv cita persona. 

4.15. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.15.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.15.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.15.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.15.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības 

tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība, tad jāiesniedz 

dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles 

dienas; 

4.15.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā 

paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai 

jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.15.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.15.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.15.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – 

ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

4.16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

4.17. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

4.18. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi. 

4.19.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.19.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.19.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumiem; 

4.19.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.19.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties izsolē; 

4.19.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu 

eksemplārā apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.19.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016.gada 

9.novembra plkst. 17.00,  Krustpils novada domē, 28.kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 līdz 

plkst.15.00, izņemot pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, Jēkabpils,  

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


vai elektroniski uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu 

30,00 euro un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  

10 358.06  EUR  (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro 06 euro centi).  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas un 

nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar nosacījumu, 

ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst 

reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

 5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli 

reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, 

ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, 

izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties 

Objektu par izsoles sākumcenu. 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas 

paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, 

izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots 

personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu 

ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena 

tiek ierakstīta protokolā. 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko 

cenu, ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai 

cenai un paraksta izsoles protokolu. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā 

un protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par 

viņa paša nosolīto augstāko cenu. 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, 

priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību. 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem 

izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, 

nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē 

tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa 

un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

 

5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek 

atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 
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5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja 

vainas dēļ.  

5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas 

jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

un Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos 

publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 

5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada dome, 

pievienojot izsoles protokolu . 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, 

kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  pēc līguma 

parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam 

dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.  

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils novada 

dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpils novada domes priekšsēdētājam 5 

(piecu) dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes  priekšsēdētājs    K.Pabērzs  
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