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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 20.jūlijā                                                                                Nr. 10 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste- Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Juriste Ilze Stupāne, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Jurists Ivars 

Jaševs, Galvenā grāmatvede Daina Turkopole, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva 

Lapiņa, Personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Ilga Vilkauša, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Komunālās saimniecības 

vadītājs Andris Rutko, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne. 

 

Uzaicinātās personas: Atašienes vidusskolas skolotāja Līga Zalāne. 

Sēdē nepiedalās  deputāts Gundars Kalve. 

 

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

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žagari”  

Kūku  pagastā 

mailto:novads@krustpils.lv


 

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

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

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

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

nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

        Darba kārtība:         

1. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

2. Par finansiālu atbalstu sacensībām tenisā 

3. Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā 

4. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores Daces Brokas atbrīvošanu 

no ieņemamā amata  

5. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora pienākumu izpildītājas 

iecelšanu amatā 

6. Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem 

7. Par zemes vienības “Daugavmala”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra apzīmējums 56680060464   ½ domājamās daļas piekritību 

pašvaldībai  

8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

9. Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Krustpils pagastā 

10. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

12. Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu Mežāres pagastā 

13. Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu Mežāres pagastā 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Purmalspāģi”  Variešu pagastā 

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

Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

pagasts, Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

18. Par zemes vienības „Saulītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

19. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žagari”  

Kūku  pagastā 

 



1. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 08.07.2016. saņemts Mežāres pagasta pārvaldes 

vadītājas Nadeždas Mitrofanovas iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu EUR 1850 apmērā Mežāres pagasta pārvaldei 

Mežāres parka teritorijas labiekārtošanai. Dāvinājumi (ziedojumi) pieņemti no trim 

juridiskām personām – AS „SEB banka” EUR 150, SIA „CMC Ozoli” EUR 700 un 

SIA „Līvānu kūdras fabrika” EUR 1000. 

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

27.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

14.panta trešo daļu, ievērojot ar Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija 

lēmumu (protokols Nr. 12, 3.p.) apstiprināto nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (14 

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

 

1. Pieņemt AS „SEB banka” dāvinājumu (ziedojumu) EUR 150 (viens simts 

piecdesmit eiro) Mežāres parka teritorijas labiekārtošanai un noslēgt 

dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. 

2. Pieņemt SIA „CMC Ozoli” dāvinājumu (ziedojumu) EUR 700 (septiņi simti 

eiro) Mežāres parka teritorijas labiekārtošanai un noslēgt dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumu. 

3. Pieņemt SIA „Līvānu kūdras fabrika” dāvinājumu (ziedojumu) EUR 1000 

(viens tūkstotis eiro) Mežāres parka teritorijas labiekārtošanai un noslēgt 

dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

2. 

Par finansiālu atbalstu sacensībām tenisā 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

2016.gada 13.jūlijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts SIA’’DMCS’’ 

valdes locekļa Ata Caunes- Zalāna iesniegums, kurā viņš lūdz finansiālu atbalstu 



EUR 150,00 sacensību tenisā kortos ’’NORAS’’ materiālajam nodrošinājumam 

(tenisa bumbu iegāde) un tiesāšanas izdevumu segšanai. 

Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. 

D. Turkopole iepazīstina deputātus ar iesnieguma saturu.  

Izsakās I.Stupāne. 

D. Turkopole informē par līdzekļu atlikumu budžetā sportam paredzētajiem 

pasākumiem. 

I.Jaksone un V.Stiebriņa ierosina neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs aicina balsot par sagatavoto lēmuma 

projektu: 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” – Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Kārlis Pabērzs, Oļģerts Stalidzāns, Jānis Pastars (5 balsis), „pret”-  Juris 

Puriškevičs (1 balss), „atturas”- Inese Jaksone, Vija Stiebriņa, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Mārtiņš Lazdāns, Mārtiņš Kalniņš, Dace Broka, Vladimirs Golubevs ( 8 

balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

Piešķirt SIA’’DMCS’’ 150,00 EUR, pēc piestādītā rēķina, sacensību tenisā 

kortos ’’NORAS’’ materiālajam nodrošinājumam un tiesāšanas izdevumu segšanai, 

novirzot finansējumu no budžetā sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

Finansiālais atbalsts netiek piešķirts. 

 

3. 

Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

 Sagatavots lēmuma projekts: 

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas Inetas 

Šeinovas 2016.gada 16.jūnija (reģistrēts 17.06.2016. ar numuru 2.1-8/16/1375) 

ieteikums Vīpes pamatskolas direktora pienākumu pildīšanai virzīt skolas lietvedi M. 

G..  

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts M. G. 2016.gada 5.jūlija (reģistrēts 

07.07.2016. ar numuru 2.1-8/16/1507) iesniegums ar lūgumu pieņemt darbā Vīpes 

pamatskolā par direktora pienākumu izpildītāju. Iesniegumam pievienoti dokumenti, 

tai skaitā, Daugavpils pedagoģiskā institūta diploma kopija par matemātikas un 

fizikas fakultātes beigšanu 1984.gadā.   

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

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 



tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo 

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

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

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā 

vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

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

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, 

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

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

1. Ar 2016.gada 18.augustu iecelt M. G. par Vīpes pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītāju uz laiku līdz brīdim, kad tiek amatā iecelts ar domes lēmumu 

Vīpes pamatskolas direktors. 

2. Noteikt Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas amatalgu 

atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 20.janvāra domes lēmumam 

(protokols Nr. 1., 1.punkts) „Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 

direktoru amatalgām”, turpmāk saskaņā ar apstiprināto tarifikāciju. 

3. Atļaut M. G. savienot skolotājas amatu ar Vīpes pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītājas amatu balstoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punkta, 6. panta, 7. panta sestās 

daļas 3.punktā un 8.¹ panta trešās daļas regulējumu. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par M. G. iecelšanu 

par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītāju. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar M.G.. 

 

 

V.Stiebriņa izsakās, ka vēlētos uzklausīt amata kandidāti, lai varētu pieņemt 

lēmumu. 

 K.Pabērzs paskaidro, ka ir informācija par to, ka pašlaik M.G. atrodas 

atvaļinājumā ārpus Latvijas, tāpēc nav ieradusies.  

I.Jaksone ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei. 

Ierosinājumam piekrīt J.Puriškevičs. 

Izsakās V.Golubevs, V.Stiebriņa, K.Pabērzs skaidro, ka jāveic saskaņošana ar 

ministriju, jāveic inventarizācija.  

 O.Stalidzāns pauž viedokli, ka vajadzības gadījumā var tikt sasaukta ārkārtas 

domes sēde. Izsakās  P.Gravāns. 

K.Pabērzs lūdz juristiem komentēt, paskaidro I.Stupāne. 

Izsakās Dz.Skalbe. 

Jautā I.Jaksone, atbild I.Stupāne un K.Pabērzs. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

 K.Pabērzs secina, ka ir priekšlikums balsot par jautājuma atlikšanu. 



 

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

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

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

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

nolemj: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

 

 

4. 

Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores  

D. B. atbrīvošanu no ieņemamā amata  

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 11. jūlijā saņemts Krustpils novada Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores D. B. (personas kods [..]) iesniegums, kurā viņa informē par 

savu veselības stāvokli, pievienojot ģimenes ārsta atzinumu. 

D. B. lūdz darba devēju izbeigt darba tiesiskās attiecības pēc Darba likuma 

101.panta pirmās daļas 7.punkta.  

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 10.novembra iekšējos 

noteikumus Nr.29 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību 

lēmumus par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, 

to vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes 

vadītāja pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba”, kas nosaka, ka izbeidzot darba 

tiesiskās attiecības nepieciešams Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, D. B. 

piekrīt izbeigt darba tiesiskās attiecības 2016.gada 29.jūlijā, saskaņā ar Darba likuma 

103.panta pirmās daļas 2.punktu, 10 dienu laikā pēc Krustpils novada domes 

2016.gada 20.jūlija lēmuma par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pieņemšanas. 

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

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

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

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

skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, 

interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

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

Nr.29 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus 

par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju 

pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja 

pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” 7.punkts nosaka, ka Profesionālās 

izglītības un vispārējās izglītības departaments izskata jautājumu par saskaņojumu 

pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba, 



pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu un pašvaldības lēmumu par vadītāja 

atbrīvošanu no darba. 

Pamatojoties uz D. B. 2016.gada 11.jūlija iesniegumu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

2.punktu,  Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punktu, 103.panta pirmās daļas 

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

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

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

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

nolemj: 

 

1. Izbeigt 2016.gada 29.jūlijā (pēdējā darba diena) darba tiesiskās attiecības ar Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas direktori D. B. (personas kods [..]), pamatojoties uz 

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punktu.  

2. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores D. B. atbrīvošanu no amata, saskaņojuma saņemšanai. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas 

saskaņojuma saņemšanas, nodrošināt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores 

D. B. darba samaksas galīgā aprēķina veikšanu uz 2016.gada 29.jūliju (pēdējā darba 

diena) un izmaksāt D. B. (personas kods [..]) pienākošās naudas summas. 

 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Dace Broka  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

5. 

Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora  

pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. apvienotajā Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu un Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Deputāti uzklausa amata pretendenti Līgu Zalāni. Jautā V.Stiebriņa, I.Jaksone, 

V.Golubevs, atbild Līga Zalāne. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Līgas Zalānes (personas kods [..]) 

2016.gada 12.jūlija iesniegums (reģistrēts 12.07.2016. ar numuru 2.1-8/16/ 1551) ar 

lūgumu pieņemt darbā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā par direktora pienākumu 

izpildītāju. Iesniegumam pievienoti izglītību apliecinošie dokumenti un 2016.gada 

12.jūlija iesniegums savienot sporta pedagoga amatu Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā ar Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja 

amatu. 

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

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas 

amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

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

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



skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, 

interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju. 

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

Nr.29 “Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo pašvaldību lēmumus 

par vispārējās izglītības iestādes dibināšanu, reorganizēšanu un likvidāciju, to vadītāju 

pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un izglītības pārvaldes iestādes vadītāja 

pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba” 7.punkts nosaka, ka Profesionālās 

izglītības un vispārējās izglītības departaments izskata jautājumu par saskaņojumu 

pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu un pašvaldības lēmumu par vadītāja 

atbrīvošanu no darba. 

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

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punktu, 6. pantu, 7. 

panta sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ar 2016.gada 27.jūliju iecelt Līgu Zalāni (personas kods [..]) par Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz brīdim, kad tiek 

amatā iecelts ar domes lēmumu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktors. 

2. Noteikt Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores pienākumu izpildītājas 

amatalgu atbilstoši Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 20.janvāra domes 

lēmumam (protokols Nr.1., 1.punkts) „Par Krustpils novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”. 

3. Atļaut Līgai Zalānei savienot pedagoga amatu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā ar 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores pienākumu izpildītājas amatu. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Līgas Zalānes iecelšanu 

par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktores pienākumu izpildītāju. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.  

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas direktores pienākumu izpildītāju Līgu Zalāni. 

 
Sēdes telpu atstāj deputāts Dz.Skalbe. 

 

6. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 

kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā 



īpašuma nodokli” 1., 2., 6., 7. un 9.pantu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 

70.pantu, 363.pantu,  ņemot vērā 2016.gada februāra mēnesī nosūtītos maksājuma 

paziņojumus  un 2016.gada maija  mēnesī nosūtītos  brīdinājumus, atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un 

tiesiskajiem valdītājiem  nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar 

zemāk norādīto sarakstu pēc stāvokļa uz 12.07.2016. 

    

  

Nekustamais 

īpašums 

Ppersonas 

kods 

Nekustamā 

īpašuma 

īpašnieks/valdītājs 

Nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

 
Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1 
Dzērvenīte, Variešu 

pag. [..] [..] 47.42   18.99 66.41 

2 
Karpas, Mežāres 

pag. [..] [..] 85.94   22.79 108.73 

3 
Purmalspāģi, 

Variešu pag. [..] [..] 276.74   96.89 373.63 

4 
Pavītoli, Variešu 

pag. [..] [..] 108.19   25.76 133.95 

5 
Ceriņi, Mežāres 

pag. [..] [..] 105.5   23.86 129.36 

6 
Zaigas, Mežāres 

pag. [..] [..] 58.84   39.12 98.40 

7 
Vaivodu Ābeles, 

Mežāres pag. [..] [..] 2.59 7.65  75.20 85.44 

8 
Endžeļu Kalte, 

Mežāres pag. [..] [..] 11.19   5.47 16.66 

9 
Rozessala 11, 

Meāžres pag. [..] [..] 20.57   7.47 28.04 

10 
Lāču Sils, Mežāres 

pag. [..] [..] 13.87  13.87 27.74 

11 
Kumelītes, Mežāres 

pag. [..] [..] 25.15  9.19 34.34 

12 
Druviņas, Mežāres 

pag. [..] [..] 3.50  0.14 3.64 

13 
Kumelītes, Mežāres 

pag. [..] [..] 25.15  9.19 34.34 

14 
Druviņas, Mežāres 

pag. [..] [..] 1.40  0.06 1.46 

15 
Kumelītes, Mežāres 

pag. [..] [..] 25.15  9.19 34.34 

16 
Jaunmežāre, 

Mežāres pag. [..] [..] 126.30  31.88 158.18 

17 
Piama, Mežāres 

pag. [..] [..] 47.87  26.39 74.26 

18 
Jaunspilves, 

Mežāres pag. [..] [..] 153.10  34.90 188.00 

19 
Stirnēni, Mežāres 

pag. [..] [..] 34.91 6.24 27.44 68.59 

20 
Jaunā Muiža 4-1, 

Kūku pag. [..] [..] 23.36  21.49 44.85 

21 
Palīgsaimn. Jaunā 

Muiža, Kūku pag. [..] [..] 18.16  10.07 28.23 

22 

 
Jaunā Muiža 4-17, 

Kūku pag. [..] [..] 48.91  29.61 78.52 



23 
Palīgsaimn. Jaunā 

Muiža, Kūku pag. [..] [..] 1.93  1.93 3.86 

 

24 
Jaunā Muiža 1-17, 

Kūku pag. [..] [..] 10.44 0.01 9.94 20.39 

25 
Palīgsaimn. Jaunā 

Muiža, Kūku pag. [..] [..] 42.58  22.85 65.43 

26 
Jaunā Muiža 2-13, 

Kūku pag. [..] [..] 45.22 0.01 28.61 73.84 

27 
Palīgsaimn. Jaunā 

Muiža, Kūku pag. [..] [..] 9.57  3.59 13.16 

28 Ķūģi, Kūku pag. [..] [..] 129.82 5.43 123.39 258.62 

29 
Kamenes, Kūku 

pag. [..] [..] 29.30  29.30 58.60 

30 
Jaunā Muiža4-4, 

Kūku pag. [..] [..] 50.44  31.14 81.58 

31 Upmala, Kūku pag. [..] [..] 46.03  25.40 71.43 

32 Upmala, Kūku pag. [..] [..] 46.03  25.40 71.43 

33 Mizuki, Kūku pag. [..] [..] 51.34  29.15 80.49 

34 
D/s Lauktehnika 

Nr.2, Kūku pag. [..] [..] 40.90  11.19 52.09 

 

2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas  līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot 

izpildrīkojumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

iesniegšanai Zemgales apgabaltiesas piekritības zonā praktizējošiem Zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem. 

4. Par šo lēmumu sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu 

namā (Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam 

paziņots administratīvs akts.  

 

7. 

Par zemes vienības “Daugavmala”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra apzīmējums 56680060464   ½ domājamās daļas piekritību pašvaldībai  

  

Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2016.gada 30.jūnija VZD Zemgales reģionāla nodaļas vēstuli Nr. 2-

04.1-Z/60  “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, kura  VZD ir konstatējis, ka 

nekustamā īpašuma “Daugavmalas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5668 006 0464, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  5668 006 

0464- 0.1344 ha platība, lietotājam T. A. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

5668 006 04641/2 domājamo daļu nav atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī nav noslēgts 

līgums ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības. 

 Saskaņā ar augstāk minēto, VZD pašvaldībai lūdz pieņemt lēmumu par 

lietošanas tiesības izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu zemes 



rezerves fondā par zemes vienības kadastra apzīmējumu  5668 006 0464  ½ 

domājamo daļu 0.1344 ha platība. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē: 

1. Zemes vienība ar  kadastra Nr. 5668 006 0464, kura sastāvā ietilpst zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu  5668 006 0464- 0.1344 ha platība ½ domājamās 

daļas īpašniece ir S. A., īpašumtiesības nostiprinātas Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000167529. 

2. Uz zemes vienības kadastra apzīmējumu  5668 006 0464 ir sešas ēkas, kuru 

piederība nav zināma. 

Pamatojoties Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas  nosaka, ka 

personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā 

daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā 

bijušo zemi un šī likuma 25.panta otrā prim daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas 

tiesības izbeigšanās, ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības 

neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība 

lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas 

pabeigšanai, bet ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, - zemi ieskaita 

rezerves zemes fondā. 

3. T. A. nav izmantojis zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 006 0464, bet zeme kopīpašums, Krustpils novada pašvaldībai 

ir pamats T. A. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5668 006 0464  1/2 

domājamo daļu izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, pieņemt  lēmumu par 

šīs zemes ½ domājamās daļas 0.1344 ha platībā piekritību pašvaldībai. 

4. Saskaņā ar 2009.gada 01.septembra MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā 

nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo 

un piekrītošo zemi” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā 

zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā 

nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var 

pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru 

kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, otro prim daļu, 

likuma 2009.gada 01.septembra MK noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij 

un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes 

reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 

13.punktu, 2009.gada 03.novembra MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 7.punktu, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, un likuma Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta otrās daļas 3.punktu un 



2016.gada 30.jūnija VZD Zemgales reģionāla nodaļas vēstuli Nr. 2-04.1-Z/60 , atklāti 

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

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

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

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

1. Izbeigt T. A. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5668 006 04641/2 

domājamo daļu zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

2. Apstiprināt zemes vienības “Daugavmala”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads, kadastra apzīmējums 56680060464 ½ domājamās daļas piekritību 

Krustpils novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda. 

 

8 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

  

Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 22.jūnija saņemto I. M., personas kods [..], iesniegumu, 

kurā iesniedzēja  lūdz lauzt 2015.gada 31.jūlija Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 8-47/15/18 ar 2016.gada 1.jūliju. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Variešu pagasta pārvaldes 

vadītāja akcepts par Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma 

izbeigšanu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 31.jūlijā ar  I. M. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. . 8-47/15/18, 

uz dzīvokli Nr.13 “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

Uz dzīvokli ir 926.95 EUR parāds.  

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos 

apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

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

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis 

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

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2015.gada 31.jūlija Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 8-47/15/18 ar 2016.gada 1.jūliju. 

2. Uzdot I. M., viena mēneša laikā veikt galīgo norēķinu par parādu par summu 

926.95 EUR, uz  dzīvokli Nr.13 “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 



3. Lēmuma 2.punkta neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei 

sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Variešu pagasta pārvaldes vadītājam. 

 

 

9. 

Par nedzīvojamo telpu nomu ģimenes ārsta praksei Krustpils pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata ģimenes ārstes Līgas Kalvānes, kods [..], reģ.Nr. [..], 06.07.2016. 

iesniegumu (reģistrēts Krustpils novada pašvaldības 13.07.2016.) ar lūgumu slēgt 

telpu nomas līgumu ģimenes ārsta praksei Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, un Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas 12.07.2016. vēstuli Nr.5-8/16/26 

“Par telpu iznomāšanu ģimenes ārstei L.Kalvānei”. Pagasta pārvalde piekrīt iznomāt 

ģimenes ārstei Līgai Kalvānei nedzīvojamās telpas Spunģēnos ēkā  “Kalmītes”, telpu 

Nr.35 un 36. 

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

kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 4.4. punktu un 7. punktu, iznomāt telpas līdzšinējā ģimenes ārstu 

praksē, ar kopējo platību 47.5 kv.m., atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

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

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

nolemj: 

1. Iznomāt Krustpils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 

“Kalmītes”, Spunģēni, Krustpils pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 47.5 

m² Līgas Kalvānes, reģ.Nr. [..], ģimenes ārsta prakses darbībai,  kods [..]. 

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

līgumu uz pieciem gadiem. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības Administratīvās nodaļas  juristei  sagatavot 

un noslēgt nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

  



10. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās D.Vītola, paskaidro I.Stupāne. 

 

2016.gada 12.jūlijā  saņemts M. B., personas kods [..], adrese: [..], Krustpils 

novads iesniegums ar lūgumu nodrošināt viņu ar dzīvojamo platību Variešu pagastā, 

Krustpils novadā. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums, dzīvokļa 

piešķiršanai pēc adreses  “Māja Nr.3 Variešos”-16, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

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

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības M. B., uz dzīvokli Nr.16 mājā “Māja Nr.3 

Variešos”, Varieši, Variešu pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. M. B., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli Nr.16 mājā “Māja Nr.3 Variešos”, Varieši, Variešu 

pagastā, Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, 

ja M. B. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 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 M. B. un nodot dzīvokli Nr.16 mājā “Māja Nr. 3 Variešos”, Varieši, 

Variešu pagastā, 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. 

 

 



11. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 11.jūlijā  saņemts K. C., personas kods [..], adrese: [..], Krustpils 

novads iesniegums ar lūgumu nodrošināt viņu ar dzīvojamo platību Kūku pagastā, 

Krustpils novadā. 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums dzīvokļa 

piešķiršanai pēc adreses  “Kūkas 5”-4, Kūkās, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības K. C., uz dzīvokli Nr.4 mājā “Kūkas 

5”, Kūkas, Kūku  pagastā, Krustpils novadā uz vienu gadu. 

2. K. C., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo 

telpu īres līgumu uz dzīvokli Nr.4 mājā “Kūkas 5”, Kūkas, Kūku  pagastā, 

Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja 

K. C. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteicies slēgt līgumu, šīs 

lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt 

piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo 

telpu īres līgumu ar K. C. un nodot dzīvokli Nr.4 mājā “Kūkas 5”, Kūkas, 

Kūku  pagastā, 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. 

      

     



12. 

Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu Mežāres pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata Mežāres pagasta E.Rudzītes zemnieku saimniecības  KATLĒRI, reģ.Nr. 

45404002567, juridiskā adrese: ”Katlēri”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads, 

2016.gada 21.jūnija iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu līdz 2023.gada 

31.decembrim uz zemes vienības daļu ar kadastra Nr. 5676 003 0323 – 10.0 ha 

platībā, sakarā ar meliorācijas sistēmas “Lauces” pārbūvi Mežāres pagastā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 5676 003 0323  nomu lauku zemes nomas līgums noslēgts 2013.gada 

28.augustā  un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23., 

27.punktu, likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 6.
1
panta pirmo daļu,likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis 

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

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt lauku zemes nomas līguma termiņu ar Mežāres pagasta E.Rudzītes 

zemnieku saimniecību  KATLĒRI, reģ.Nr. 45404002567, juridiskā adrese: ”Katlēri”, 

Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  par  zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 5676 003 0323  - 10.0 ha platībā, no 2013.gada 28.augusta līdz 

2023.gada 31.decembrim. 

2.  Uzdot pašvaldības juristei izstrādāt grozījumus 2013.gada 28.augusta lauku 

zemes nomas līgumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 
 

13. 

Par zemes nomas līguma termiņa  pagarināšanu Mežāres pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata SIA “Laukbrēķi”, reģ.Nr. 45403028766, juridiskā adrese: ”Mednieku 

Māja”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads, 2016.gada 28.jūnija iesniegumu par 

https://www.google.lv/#q=Me%C5%BE%C4%81res%20pagasta%20E.Rudz%C4%ABtes%20zemnieku%20saimniec%C4%ABba%20KATL%C4%92RI
https://www.google.lv/#q=Me%C5%BE%C4%81res%20pagasta%20E.Rudz%C4%ABtes%20zemnieku%20saimniec%C4%ABba%20KATL%C4%92RI
https://www.google.lv/#q=Me%C5%BE%C4%81res%20pagasta%20E.Rudz%C4%ABtes%20zemnieku%20saimniec%C4%ABba%20KATL%C4%92RI


zemes nomas līguma pagarināšanu līdz 2023.gada 31.decembrim uz zemes vienību ar 

kadastra Nr. 5676 003 0193 – 4.1 ha platībā, sakarā ar meliorācijas sistēmas “Lauces” 

pārbūvi Mežāres pagastā. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka par zemes vienības ar kadastra Nr. 5676 003 

0193 nomu lauku zemes nomas līgums noslēgts 2013.gada 2.maijā un ir spēkā līdz 

2018.gada 31.decembrim.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23., 

27.punktu, likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 6.
1
panta pirmo daļu,likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

2.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis 

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

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

nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pagarināt lauku zemes nomas līguma termiņu ar SIA “Laukbrēķi”, reģ.Nr.   

45403028766, juridiskā adrese: ”Mednieku Māja”, Mežāres pagasts, Krustpils  

novads,  valdes locekli Vilni Buholcu par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5676 003 0193  - 4.1 ha platībā, no 2013.gada 2.maijā līdz 2023.gada 

31.decembrim. 

2.   Uzdot pašvaldības juristei izstrādāt grozījumus 2013.gada 2.maija lauku zemes  

       nomas līgumā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

Sēžu zāli atstāj deputāte V.Stiebriņa. 

14. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Purmalspāģi”  Variešu pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Ametrs”, reģistrācijas 

Nr.42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela 6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu 

novads, LV-4566,  2016.gada 27.jūnija iesniegumu Nr.1-2/486 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 29.jūnijā un iereģistrēts 

lietvedībā ar Nr. 2.1-11.1/16/1433, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Purmalspāģi”, Variešu pagastā Krustpils novadā 

ar kadastra Nr.5694 002 0008. 



 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz 

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

valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Purmalspāģi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5694 002 0008. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 56940020008 

noteikt: 

2.1.   1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 1.0 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2.   1.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.0 ha saglabāt 

nosaukumu un adresi “Purmalspāģi”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. 

2.3.   2.projektētajai zemes vienībai – 9.0 ha platībā (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

2.4.   2.projektētajai zemes vienībai ar platību 9.0 ha piešķirt 

nosaukumu “Smilšuspāģi”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāte V.Stiebriņa. 

 

15. 

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

Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

   

Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

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

 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu. 

Zemes vienība  “Mežavoti 8”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra 

Nr. 5694 005 0194, kadastra apzīmējumu 5694 005 0181, 15.2 ha platībā, ir ierakstīta 

zemesgrāmatā,  Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.100000539151. 

 Nekustamā īpašuma kadastrālā, t.sk. mežaudzes vērtība ir 12275 EUR. 

Saskaņā ar   SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.83) un sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Oļega Aleksejeva  

(Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība sertifikācijas birojs- sertifikāts Nr.494 

M) 2016.gada 14.jūnija  slēdzienu Nr.M-16/4 „Par nekustamā īpašuma- zemes 

vienības (ar mežaudzi) “Mežavoti 8”,  Krustpils novada Variešu pagastā, tirgus 

vērtību”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 53 800 EUR,  izdevumi, kuri 

saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 

607.57 EUR,  kopējā cena sastādās 54 407.57 EUR. 

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

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

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

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

 

 1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabalu ar 

mežaudzi) „Mežavoti 8” ,   ar kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 

005 0181)  15.2 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, nosacīto 

cenu, jeb, sākumcenu 54 407.57  euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņi 

euro 57 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  – zemes vienības (starpgabalu ar 

mežaudzi) „Mežavoti 8”,   ar kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 

005 0181)  15.2 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

  3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabalu 

ar mežaudzi)  pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,  saņemts 

viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 



mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes 

vienību (starpgabalu ar mežaudzi) pārdod šai personai par nosacīto cenu. 

 4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, 

kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā, zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi),   ar kadastra Nr. 5694 005 0194 

(kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  15.2 ha platībā pārdot izsolē starp 

pirmpirkuma tiesīgām  personām. 

 5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 8”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt 

Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc 

objekta atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 15.2 ha platībā,   

ar kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējumu 5694 005 0181)  ar nosaukumu 

„Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads.  

7. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju 

privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

16. 

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

Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu. 

Zemes vienība  “Mežavoti 10”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra 

Nr. 5694 006 0367, kadastra apzīmējumu 5694 006 0387, 6.5 ha platībā, ir ierakstīta 

zemesgrāmatā,  Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.100000539170. 

 Nekustamā īpašuma kadastrālā, t.sk. mežaudzes vērtība ir 2811 EUR. 



Saskaņā ar   SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.83) un sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Oļega Aleksejeva  

(Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība serfikācijas birojs- sertifikāts Nr.494 

M) 2016.gada 14.jūnija  slēdzienu Nr.M-16/3 „Par nekustamā īpašuma- zemes 

vienības (ar mežaudzi) “Mežavoti 10”,  Krustpils novada Variešu pagastā, tirgus 

vērtību”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 12 300 EUR,  izdevumi, kuri 

saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 

647.57 EUR,  kopējā cena sastādās 12947.57 EUR. 

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

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

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

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

 

 1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabalu ar 

mežaudzi) „Mežavoti 10” ,   ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 

5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, 

nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 12 947.57 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit septiņi euro 57 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  – zemes vienības (starpgabalu ar 

mežaudzi) „Mežavoti 10”,   ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 

5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

  3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabalu 

ar mežaudzi)  pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,  saņemts 

viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes 

vienību (starpgabalu ar mežaudzi) pārdod šai personai par nosacīto cenu. 

 4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, 

kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā, zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi),   ar kadastra Nr. 5694 006 0367 

(kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā pārdot izsolē starp pirmpirkuma 

tiesīgām  personām. 

 5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 10”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt 

Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc 

objekta atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 6.5 ha platībā,   

ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  ar nosaukumu 

„Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads.  

7. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju 

privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 



17. 

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

Krustpils novads atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu. 

Zemes vienība  “Mežavoti 12”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra 

Nr. 5694 008 0159, kadastra apzīmējumu 5694 008 0227, ir ierakstīts zemesgrāmatā,  

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā  Nr.100000539152. Nekustamā īpašuma kadastrālā, t.sk. mežaudzes 

vērtība ir 769.00 EUR. 

Saskaņā ar   SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.83) un sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja Oļega Aleksejeva  

(Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība serfikācijas birojs- sertifikāts Nr.494 

M) 2016.gada 14.jūnija  slēdzienu Nr.M-16/2 „Par nekustamā īpašuma- zemes 

vienības (ar mežaudzi) “Mežavoti 12”,  Krustpils novadā Variešu pagastā, tirgus 

vērtību”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 1700 EUR,  izdevumi, kuri 

saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 

697.57 EUR,  kopējā cena sastādās 2397.57 EUR. 

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

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

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

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

 

 1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabalu ar 

mežaudzi) „Mežavoti 12” ,   ar kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra apzīmējumu 

5694 008 0227)  1.5 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, 

nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 2397. 57 euro (divi tūkstoši trīs  simti deviņdesmit 

septiņi euro 57 euro centi). 



2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības (starpgabalu ar mežaudzi) 

„Mežavoti 12”,   ar kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra apzīmējumu 5694 008 

0227)  1.5 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

  3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabalu 

ar mežaudzi)  pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,  saņemts 

viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un zemes 

vienību (starpgabalu ar mežaudzi) pārdod šai personai par nosacīto cenu. 

 4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, 

kuras minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktā, zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi ) ,   ar kadastra Nr. 5694 008 0159 

(kadastra apzīmējumu 5694 008 0227)  1.5 ha platībā pārdot izsolē starp pirmpirkuma 

tiesīgām  personām. 

 5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 12”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt 

Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc 

objekta atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 1.5 ha platībā ar  

kadastra Nr. 5694 008 0159 (kadastra apzīmējumu 5694 008 0159)  1.5 ha platībā, 

„Mežavoti 12”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

7. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju 

privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

18. 

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

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs, paskaidro I.Stupāne. 

 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 001 0126, ar kopējo platību 1.5 ha, ar 

nosaukumu  „Saulītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības ar Jēkabpils 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000526592, nostiprinātas uz Krustpils novada  pašvaldības vārda. 

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo 

daļu,  atsavinātās publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. 

Saskaņā ar   SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā 

īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Nr.83), 2016.gada 14.jūnija  slēdzienu  „Par nekustamā īpašuma- zemes vienības 



“Saulītes”,  Kūku pagastā  Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā zemes gabala 

tirgus vērtība  ir 3900 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 99.57 EUR,  kopējā cena 

sastādās 3999.57 EUR. 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu,  5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta 

otro, sesto daļu, 10.panta pirmo, 13.pantu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta  1. un 2.punktu 7.pantu,   lai 

nodrošinātu zemes resursu labas pārvaldības principus, veicinātu zemes konsolidāciju, 

sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku izmantošanu un novada teritorijas 

sakārtošanu kopumā, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības „Saulītes”, ar 

kadastra Nr. 5670 001 0126 (kadastra apzīmējumu 5670 001 0126)  1.5 ha platībā, 

kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb sākumcenu 3999.57 

euro (trīs tūkstoši deviņi  simti deviņdesmit deviņi euro 57 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības „Saulītes”,  ar kadastra 

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

Kūku pagastā, Krustpils novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu vienības „Saulītes”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt 

Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc 

objekta atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 1.5 ha platībā ar 

kadastra Nr. 5670 001 0126 (kadastra apzīmējumu 5670 001 0126), ar nosaukumu 

„Saulītes” , Kūku pagasts, Krustpils novads. 

5. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības  pārdošanu 

izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no 

pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un zemes vienību pārdod šai 

personai par nosacīto cenu. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju 

privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 
 

19. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā M.Kalniņš, atbild K.Pabērzs. 



 

Krustpils novada dome iepazinās ar N. D., personas kods [..], [..] pagasts, 

Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē, 2016. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK 

noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. gada 17. 

marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti 

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

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

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

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu, parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, 

Krustpils novadam piekritīgā teritorijā: 

N. D., personas kods [..], [..], Krustpils novads. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs 

centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, 

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

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas 

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 

pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā 

procesa likuma 188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

(fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada 

pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienestam. 
 

20. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts,  

Krustpils novads, pārvaldīšanas tiesību nodošanu pilnvarotajai personai 

  

Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā O.Stalidzāns, atbild J.Puriškevičs. 

 



Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi 25.04.2016. dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces protokolus Nr.1 un 18.05.2016. pārvaldnieka A. T. iesniegumu ar 

lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai. 

 

Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju  konstatēts, ka: 

1. Ar 2011.gada 25.maija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 

8., 12) “Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu nodošanu 

apsaimniekošanā”  1.punktu, Krustpils novada pašvaldības nekustamos 

īpašumus – dzīvokļus, saskaņā ar pielikumu Nr.1, nodeva pārvaldīšanā un 

apsaimniekošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni-Daugavieši”, 

t.sk. pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus mājā "Neretas 4" dz. 4., Vīpe, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads. 

2. Augstāk minētais domes lēmums pamatots uz likumu “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 17.punktu. 

3. No daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts, 

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

dzīvokļu īpašnieki nolēmuši atteikties no Krustpils novada pašvaldības SIA  

“Spunģēni - Daugavieši" māju pārvaldīšanas pakalpojuma un lūdz nodot 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads pārvaldīšanas tiesības pilnvarotajai personai, A. T.,  p.k. [..], dzīvo  [..], 

Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

4. Nekustamais īpašums "Neretas 4", Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 004 0302, sastāv no zemes gabala 0.0656 ha  platībā un uz 

zemes gabala esošo divu stāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums  5696 

004 0302 001),  māja ar 8 (astoņiem) dzīvokļu īpašumiem ar kopējo platību 

468.9 kvm., īpašuma tiesības nostiprinātas  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļā, 

Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0048 9349. 

7 dzīvokļu īpašums privatizēti. 

 1 dzīvokļa īpašums – pašvaldības bilancē -  "Neretas 4" dz. 4., Vīpe, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads. 

 

Izskatot iesniegtos dokumentus un izvērtējot dzīvojamās mājas nodošanu 

pārvaldīšanā un apsaimniekošanā lietderību un saskaņā ar likumu “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantu un Dzīvokļa īpašuma likuma 

16.panta otrās daļas 7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese 

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

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

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

nolemj: 

 

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Neretas 4" dz. 4., Vīpe, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības 

dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai A. T., p.k. [..], dzīvo  [..], Vīpes 

pagasts, Krustpils novads,, saskaņā ar     likuma “Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļu īpašuma likuma un Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma nosacījumiem. 



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

             2.2. Komisijas locekļi :                Andris Rutko 

                                                                  Ineta Šeinova                                                                  

                                                                  Lāsma Sidorina 

                                                                  Aļona Terentjeva 

 

3. Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu SIA “Spunģēni - Daugavieši"       

un Vīpes pagasta pārvaldei. 

4. Noslēgtie līgumi par Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā 

esošo  dzīvokļu apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni       

Daugavieši" un pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar lēmuma spēkā stāšanos             

tiek apturēti, līdz iepriekšējā periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

21. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 14.07.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

             Krustpils novada pašvaldībā 24.05.2016. saņemts nekustamā īpašuma 

‘Melderlejas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads īpašnieka Variešu pagasta zemnieku 

saimniecības “Cīruļi”, NMR 45404000246, rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt 

īpašumā deklarēto dzīvesvietu J. L.-D., jo neesot tiesiska pamata minētajai personai 

tur atrasties. 

    Pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka J. L.-D. deklarējis 

dzīvesvietu adresē ‘Melderlejas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads 2009.gada 

9.oktobrī, norādot kā tiesisko pamatu radniecību ar nekustamā īpašuma īpašnieku.  

Pašlaik uz nekustamo īpašumu ‘Melderlejas”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, īpašuma tiesības nostiprinātas Jēkabpils rajona Variešu pagasta zemnieku 

saimniecībai “Cīruļi”,  ko apliecina Zemesgrāmatu apliecība.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt 

paskaidrojumu. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka 

personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai 

pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā 

īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita 

likumiska vai līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto  J. L.-D., deklarētā dzīvesvieta ‘Melderlejas”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā un līdz 

2016.gada 17.jūnijam iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats būt 

deklarētam adresē  ‘Melderlejas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 

26.05.2016. “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/616  



ierakstītā vēstulē nosūtīts uz J. L.-D. deklarēto adresi. J. L.-D. pēc Krustpils novada 

pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā, un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par J. L.-D. deklarēto dzīvesvietu “‘Melderlejas”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un paziņot J. L.-D.. 

 

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

 
Lēmumu izsūtīt:  Variešu pagasta zemnieku saimniecībai “Cīruļi”, J. L.-D. 

 

22. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Ziņo K.Pabērzs. 

Izsakās D.Broka, P.Gravāns. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības 

22.06.2016.domes sēdes lēmumu (prot.nr.9., 25.p) „Par zemes gabala nomas tiesību 

izsoles organizēšanu” 1.punktu, tika noteikta nomas tiesības izsole Krustpils novada 

pašvaldības piekritīgai zemes vienībai Vīpes pagastā, kadastra apzīmējums 5696 003 

0115 -17.53 ha platībā, 14.07.2016.Zemes lietu komisijas nomas tiesību izsoli, atklāti 

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

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

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

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

 
1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala 

Vīpes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115-17.53 ha platībā zemes 

nomas tiesību izsoles rezultātus: 



Nr. 
p.k. 

Zemes 
gabala 
kadastra 
Nr. 

Zemes 
gabala 
kopējā 
platība ha 

Kopējā 
zemes-
gabala 
kadastra 
vērtība 
EUR 

Zemesgabala 
izsoles 
sākumcena 
1.5% no z.g. 
kadastrālās 
vērtības/EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 
nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 
maksu  

1. 5696 003 
0115 

17.53 14350.0 215.25 
Vīpes pagasta Krūmiņa ZS 

”Jasmīni”nosolītā nomas maksas summa 
kopā ar sākumcenu EUR 1670.25 (bez 

PVN) 
 

 
 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu  ar Vīpes pagasta 

Krūmiņa ZS ”Jasmīni”, reģ. Nr. 45401012900 , juridiskā adrese: “Jasmīni”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem no 2016.gada 1.augusta līdz 

2021.gada 31.jūlijam.  

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā EUR 1670.25.  

5. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un 

Pievienotās vērtības nodokli.  

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

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

19, LV-3007) 

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žagari”  

Kūku  pagastā 

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „TP aģentūra”, reģistrācijas 

Nr.45403031893, juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, LV-5201,  

2016.gada 19.jūlija iesniegumu Nr.TP-14 “Par zemes ierīcības projekta “Žagari” 

Kūku pagastā apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 19.jūlijā, kurā lūdz 

apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Žagari”, 

Kūku pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5670 006 0026. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz 

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

valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru 

kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

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



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „ŽAGARI”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5670 006 0026. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0026 

noteikt: 

2.1.    1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 13.1 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2.    1.projektētajai zemes vienībai ar platību 13.1 ha saglabāt nosaukumu 

“Žagari”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2.3.    2.projektētajai zemes vienībai – 8.5 ha platībā (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101).  

2.4.      2.projektētajai zemes vienībai ar platību 8.5 ha piešķirt nosaukumu 

“Stārķu pļavas”, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

Sēdi  slēdz: 11:02 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

 

Sēdes protokolētājs                                                                            I.Randoha  



PIELIKUMS 

Krustpils  novada domes 

2016.gada 20.jūlija lēmumam  

 (protokols Nr.10., 15. p.) 

 

         Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) 

„Mežavoti 8”, 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 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 

Nav 



nomas vai citu līgumu termiņiem 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu atsavināšanu 

Nav 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 54 407.57  euro (piecdesmit četri tūkstoši 

četri simti septiņi euro 57 euro centi). 

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                           

54 407.57  euro (piecdesmit četri 

tūkstoši četri simti septiņi euro 57 

euro centi). 

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 54 407.57  euro 

(piecdesmit četri tūkstoši četri simti 

septiņi euro 57 euro centi). 

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 9.septembrī, plkst. 10.45 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 54 407.57  euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņi 

euro 57 euro centi) un reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 centi) līdz 

2016.gada 7.septembra 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; 
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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 

7.septembra 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 30,00 euro un nodrošinājumu 10% apmērā no 

izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  54 407.57  euro (piecdesmit četri tūkstoši 

četri simti septiņi euro 57 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 
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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 20.jūlija lēmumam  

 (protokols Nr.10., 16.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 12 947.57 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit septiņi euro 57 euro centi) 

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                           

12 947.57 euro (divpadsmit 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit 

septiņi euro 57 euro centi) 

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 

12 947.57 euro (divpadsmit tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit septiņi euro 57 

euro centi) 

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 9.septembrī plkst. 10.30 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 12 947.57 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit septiņi euro 57 euro centi) un reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit 

euro 00 centi) līdz 2016.gada 7.septembra 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; 
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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 7.septembra 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 30,00 euro un nodrošinājumu 10% apmērā no 

izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  12 947.57 euro (divpadsmit tūkstoši 

deviņi simti četrdesmit septiņi euro 57 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. 
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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 20.jūlija lēmumam  

 (protokols Nr.10., 17.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) 

„Mežavoti 12”, 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 008 0159 (kadastra apzīmējumu 5694 008 0227 ) 1.5 

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 12 ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs  

5694 008 0159  

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals ar mežaudzi) 

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5694 008 0227 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.100000539152, lēmuma datums  27. 

11.2014., žurnāla Nr.300003755671 

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 2397. 57 euro (divi tūkstoši trīs  simti 



deviņdesmit septiņi euro 57 euro centi) 

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 008 0022; 

5694 008 0051 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

1.Atzīme- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.4 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                           

2397. 57 euro (divi tūkstoši trīs  

simti deviņdesmit septiņi euro 57 euro 

centi) 

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 2397. 

57 euro (divi tūkstoši trīs  simti 

deviņdesmit septiņi euro 57 euro 

centi) 

3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 30.00 euro ( trīsdesmitt 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 9.septembrī 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 2397. 57 euro (divi tūkstoši trīs  simti deviņdesmit 

septiņi euro 57 euro centi) un reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 

centi) līdz 2016.gada 7.septembra 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: 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


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 7.septembra 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 30,00 euro un nodrošinājumu 10% apmērā no 

izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas  2397. 57 euro (divi tūkstoši trīs  simti 

deviņdesmit septiņi euro 57 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 
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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 20.jūlija lēmumam  

 (protokols Nr.10., 18.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības  

„Saulītes”, Kūku 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 pirmo daļu, 8.panta otro un 

sesto daļu, 10.panta pirmo daļu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar kadastra Nr. 

5670 001 0126 (kadastra apzīmējumu 5670 001 0126) 1.5 ha platībā, kas atrodas  

Kūku  pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar 

augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nekustamā īpašuma 

nosaukums 

„Saulītes ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Kūku pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs 

5670 001 0126 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība  

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5670 001 0126 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas Kūku  pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.100000526592, lēmuma 

datums  31.10.2013., žurnāla 

Nr.300003530674 



2.7. Ziņas par personām, kuras 

nomā vai lieto nekustamo 

īpašumu un šo nomas vai citu 

līgumu termiņiem 

Velta Reinfelde, personas kods 231034-

11147, noma līdz 31.12.2017. Veltai 

Reinfeldei, personas kods 231034-11147, ar 

Kūku pagasta padomes 24.10.2012. 

lēmumu izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

2.8. Nekustamā īpašuma nosacītā 

cena 

3999.57 euro (trīs tūkstoši deviņi  simti 

deviņdesmit deviņi euro 57 euro centi) 

2.9. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju no 20 

kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem ārpus 

pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku 

teritorijās- 0.11 ha; 

Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar 

dzelzceļu lauku apvidos- 0.82 ha; 

Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar valsts 

2.šķiras un pašvaldību autoceļiem- 0.27 

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                           

3999.57 euro (trīs tūkstoši deviņi  

simti deviņdesmit deviņi euro 57 euro 

centi) 

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 

3999.57 euro (trīs tūkstoši deviņi  

simti deviņdesmit deviņi euro 57 euro 

centi) 

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. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst. 10.00 Krustpils novada 

domē, mazajā zālē, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, sanāksmju zālē A7 telpā. 

4.2. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

4.3. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību ir saskaņā ar 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ir 

personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī 

persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums. 

 4.2. Pirmpirkuma tiesīgā persona  var iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības pārdošanu 

izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,   izpildot izsoles  

priekšnoteikumus.  

4.3. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” neviena no pirmpirkuma tiesīgajām personām,  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. 

4.4. 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 - 3999.57 euro (trīs tūkstoši deviņi  simti 

deviņdesmit deviņi euro 57 euro centi) un reģistrācijas maksa 30,00 euro ( 

trīsdesmit euro 00 centi) līdz 2016.gada 7.septembra plkst. 17.00.  Nodrošinājums un 

reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 

šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā.  

4.5. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. 

Atsavināmais Objekts atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

4.6. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

 4.7. 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. 

4.8. 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. 

http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
http://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.9. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai 

piedalītos izsolē Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.9.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.9.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.9.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.9.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.9.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma 

nodokļu parādu neesamību;  

4.9.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē 

(uzrādot pasi) – ja to pārstāv cita persona. 

4.10. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai 

piedalītos izsolē Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.10.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.10.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas 

pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.10.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības 

kopija; 

4.10.4. 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; 

4.10.5. 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; 

4.10.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma 

nodokļu parādu neesamību;  

4.10.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.10.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.10.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi – ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

4.11. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek 

atdoti. 

4.12. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

4.13. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. 

Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un 

izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

4.14.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.14.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas 

termiņš; 

4.14.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie 

dokumenti; 



4.14.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma 

izsoles noteikumiem; 

4.14.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.14.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību 

piedalīties izsolē; 

4.14.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles 

noteikumu eksemplārā apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.14.7. 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 7.septembrim 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, iepriekšn samaksājot reģistrācijas maksu 30,00 euro ( 

trīsdesmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 

īpašuma sākumcenas  3999.57 euro (trīs tūkstoši deviņi  simti deviņdesmit deviņi 

euro 57 euro centi). 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  


