
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2019.gada 18. decembrī                                                                                             Nr. 16. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve. 

  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, Juriste Ilze Stupāne, Administratīvās 

nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, 

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, 

Personāla vadības speciāliste Rasma Mazulāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, 

Finansiste Baiba Voltmane. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs, Kārlis Stars, Aija Vetere, Vija Stiebriņa -  

attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

1. Par Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas 

komisijas sastāva papildināšanu 

2. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 

3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību: 
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Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekles Marinas Ostrovskas atbrīvošanu no amata 

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kirsīši”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

3. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī pirmās izsoles rezultātu un otrās 

izsoles rīkošanu 

4. Par nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu  

5. Par grozījumiem noteikumos  “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

6. Par atbalstu dalībai ziemas deju treniņu nometnē  

7. Par grozījumiem konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” nolikumā 

8. Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai 

9. Par grozījumiem nolikumā “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko 

organizāciju projektiem” 

10. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu 

sarakstā 

11. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā  

12. Par Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu 

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080208 Variešu pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Atašienes pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā 

21. Par nomas līguma pārslēgšanu Atašienes pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Atašienes pagastā 

23. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas nolikumā 

24. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

25. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

26. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

27. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

28. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

29.  Par zemes ierīcības projekta „Muižarāji” apstiprināšanu 

30.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

31.  Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas 

komisijas sastāva papildināšanu 

33. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 

34. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 



Izpilddirektora atskaite par 2019. gada novembra mēnesi 

Izpilddirektors R. Spēks informē, ka 29.novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē 

norisinājās Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un tā struktūrvienības “Uzņēmējdarbības 

centra” krietnāko uzņēmēju godināšana. Titulu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” saņēma 

zemnieku saimniecība “Avotiņi” no Kūku pagasta, Krustpils novada.  

Tik apmeklēts konkursa uzņēmējdarbības  atbalstam “Lēciens biznesā” uzvarētāju iegādāto 

iekārtu apskate. 

Turpinās darbi pie pašvaldības autoceļa “Celš pie oglēm”.  

Turpinās budžeta komisijas darbs pie 2020. gada budžeta izvērtēšanas. 

Norisinājās tikšanās ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvjiem, vienojās par tarifu 

pārskatīšanu. 

Ir izstrādāta administrācijas ēkas skice, pagalma pārbūvei. 

Notika tikšanās ar pagastu pārvalžu pārvaldniekiem. 

12.decembrī  Zīlānu  kultūras namā norisinājās pirmā Krustpils novada Jaunatnes Gada balvu 

pasniegšanas ceremonija. 

Tika apmeklēts pasākums “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019”, kurā Krustpils 

novada pašvaldība ieguva diplomu "Par pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai" un 

naudas balvu 6000 EUR apmērā. 

Tika apmeklēts seminārs par iekšējās kontroles sistēmu. 

 

Projekti realizācijā 

Projekti ar Eiropas Savienības un citu institūciju līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  
Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Kredīts piešķirts. Darbi uzsākti. Veikts maksājums 

LC būve. 

Būvuzņēmējs: SIA “LC būve” 515 302,86 EUR bez 

PVN. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera" 

Iesniegts iepirkumu plāns. Realizāciju uzsāk ar 

2020.gada janvāri..  

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Projekts apstiprināts, līguma ar CFLA parakstīts. 

LEADER projekti 

1. Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

2. Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Kūku laukumam būvprojekts apstiprināts Būvvaldē. 

Marinzejas muižas takai norit projektēšana. 

 

VRAA atbalstīts valsts budžeta 

līdzfinansēts projekts “Ģimenes 

spēks ir kopā būt!” 

Projekts pabeigts 

 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Iesniegts projekta pieteikums LAD.   

Zivju resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019.gadā 

3.kārta 

Projekts pabeigts (drons, kamera, planšetdators) 



 

1. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas 

locekles Marinas Ostrovskas atbrīvošanu no amata 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2019. gada 27. novembrī saņemts Krustpils novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājai adresēts bāriņtiesas locekles Marinas Ostrovskas iesniegums ar 

lūgumu atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekļa amata ar 2019. gada 30. decembri pēc viņas 

vēlēšanās un pašvaldības segto mācību programmas apgūšanas izdevumu atmaksu sadalīt uz 

trim mēnešiem. 

Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka bāriņtiesas locekli 

atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10. panta trešajā daļā 

noteiktajam, ja bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās mācību 

programmas apgūšanas izdevumus pilnībā vai daļēji ir segusi dome, tad amatpersona, kura 

tiek atbrīvota no amata atbilstoši likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktam agrāk nekā četru 

gadu laikā pēc mācību programmas apgūšanas, atmaksā domei tās segtos mācību programmas 

apgūšanas izdevumus proporcionāli nostrādātajam laikam. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 

1. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj:  

1. Atbrīvot Marinu Ostrovsku no Krustpils novada bāriņtiesas locekļa amata ar 

2019. gada 30. decembri. 

2. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar Marinu 

Ostrovsku par pašvaldības segto mācību programmas apgūšanas izdevumu 

atmaksu proporcionāli nostrādātajam laikam, atmaksājamo naudas summu sadalīt 

trīs vienādos maksājumos, nosakot pēdējo maksājuma dienu 2020.gada 15.aprīli. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam.  

 

 

2.  

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   „Kirsīši”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

 Ar 2019.gada 23.oktobra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.13, 

24.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads, par nosacīto cenu 70200 EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā.  

Izsolei reģistrējās pirmpirkuma tiesīgā  persona, kura izpildīja izsoles noteikumus, līdz 

ar to, Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija nerīkoja izsoli, rosina 

domei apstiprināt rezultātus un ar šo personu slēgt pirkuma līgumu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot Krustpils 

novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2019.gada 5.decembra sēdes 

protokolu  Nr.51 un Atašienes pagasta zemnieku saimniecība “Ķirši”, reģistrācijas 

https://likumi.lv/ta/id/139369#p12


Nr.45401012370, pieteikumu un Zemgales rajona tiesas Atašienes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000562561, reģistrētu zemesgrāmatu apliecību, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), 

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

1. Apstiprināt nekustamās mantas – nekustamā īpašuma “Kirsīši”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0010,  32,14 ha platībā, sastāvošu no piecām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 

1) 5646 004 0227- 0.9 ha; 

2) 5646 006 0241-14.76 ha;  

3) 5646 006 0242-4.13 ha;  

4) 5646 006 0440 – 4.85  ha un 

5) 5646 006 0488 – 7.5 ha atsavināšanas rezultātus un slēgt pirkuma līgumu par  

nekustamā īpašuma “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 

0010,  32.14 ha platībā, pirkšanu par nosacīto cenu 70200 EUR ar Atašienes pagasta 

zemnieku saimniecība “Ķirši”, reģistrācijas Nr.45401012370, īpašnieku Andreju 

Antonovu. 

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  sagatavot pirkuma līgumu ar 

Atašienes pagasta zemnieku saimniecības “Ķirši”, reģistrācijas Nr. 45401012370, 

īpašnieku Andreju Antonovu. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Atašienes pagasta zemnieku saimniecības “Ķirši”, reģistrācijas 

Nr.45401012370, īpašnieka Andreja Antonova, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

3.  

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī pirmās izsoles rezultātu un otrās 

izsoles rīkošanu 

 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.13., 25) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas ielā 115b”, nosakot izsoles 

sākumcenu 4500 EUR, izsoles soli 200 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 50 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 4.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2019.gada 5.decembra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

noteikumu 5.1.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz 

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

par nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964” 

noteiktā tirgus vērtība 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10%  

samazinājums) 

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

2300 4500 4050  921 

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

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

1) rīkot otro  izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem; 

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

3)  ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 



Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

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

rīkošanu.   

Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot sākumcenas samazinājumu, ierosina pazemināt 

izsoles sākumcenu 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj::  

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām īpašumam 

Rīgas ielā 115B, Jēkabpils,  kadastra Nr. 5601 001 2874, 136 m
2
 platībā un uz zemes esošai 

garāžai kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001 . 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  Rīgas ielā 115B, Jēkabpils,  kadastra Nr. 5601 001 2874, 136 

m
2
 platībā un uz zemes esošo garāžu kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001 otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  4050 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

% (desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 6.februārī, plkst.10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma  “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.13., 26) “Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Mednieki”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads atsavināšanu”, nosakot izsoles sākumcenu 186 400 EUR, izsoles soli 500 

EUR un izsoles reģistrācijas maksu 100 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 4.decembrim nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2019.gada 5.decembra paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles 

noteikumu 5.1.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz 

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

par nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “TF Universal’, reģ.Nr.41503053180 

14.10.2019.noteiktā tirgus vērtība 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums) 

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

104 000 186 400 167760  33542 

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

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



1) rīkot otro  izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem; 

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

3)  ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām īpašumam  (ar 

mežaudzi) “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5646 010 0064, 93.2  

ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Mednieki”,  Atašienes  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  167760 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles soli – 500  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 

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

laiku 2020.gada 6.februārī, plkst.10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 
 

5.  

Par grozījumiem noteikumos  “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018. gada 27. septembrī apstiprināja noteikumus  

“Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (ārkārtas sēdes protokols Nr. 10, 1. punkts). 

Pašvaldība nosakot zemākās mēneša darba algas likmes izglītības iestāžu vadītājiem, 

pedagogiem un izglītības metodiķiem piemērojusi Ministru kabineta noteikumos noteikto 

zemāko slieksni. Lai pašvaldībai nebūtu regulāri jāgroza noteikumi, kas attiecas uz zemākās 

mēneša darba algas skaitlisko vērtību, nepieciešams izdarīt atbilstošus grozījumus 

noteikumos. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības 

likuma 29. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot „par” –  

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), 

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



Izdarīt noteikumos “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:  

“9. Izglītības iestāžu pedagogu un izglītības metodiķu zemākās mēneša darba algas 

likmes atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajai pedagogu zemākajai 

mēneša darba algas likmei.”; 

1.2. izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.1. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai 

pašvaldība izlieto ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas pedagogu darba 

algas fondam ņemot vērā kopējo izglītojamo skaitu. Izglītības iestāžu vadītāju 

zemākās mēneša darba algas likmes atbilst Ministru kabineta noteikumos 

noteiktajai vispārējās izglītības iestādes vadītāja zemākajai mēneša darba algas 

likmei.” 

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

 

 
 

6.  

Par atbalstu dalībai ziemas deju treniņu nometnē 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

2019. gada 4. decembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts L. R. iesniegums ar 

lūgumu rast iespēju piešķirt finansējumu meitas dalībai ziemas deju treniņu nometnē un 

privāttreniņiem biedrībā VIVA no 27. līdz 30. decembrim.  

Meita dejo sporta dejas jau kopš 4 gadu vecuma. Vairāk kā gadu 2 - 3 reizes nedēļā 

treniņi notiek Rēzeknē, kur bērns arī tiek vests. Ģimene katru mēnesi treniņiem un ceļa 

izdevumiem tērē vidēji 300 EUR, nerēķinot sacensības, apavus un tērpus. 

Lūgums izskatīt iespēju piešķirt finansējumu 150  EUR - ziemas deju treniņu nometnei  

Bērns var uzstāties ar deju programmu (repertuārā maksimāli 8 dejas) kādā svētku 

pasākumā novadā. 

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

punktu, 14. panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj:: 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 150 apmērā dalībai ziemas deju treniņu nometnē. 

Līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

 

7.  

Par grozījumiem konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” nolikumā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” norises laikā konkursa komisija 

vienojās, ka nepieciešams izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, lai precīzāk atrunātu 

regulējamo jautājumu izklāstu un lietoto vārdkopu saīsinājumus, un lai precizētu 

pretendentiem izvirzāmās prasības un pieteikuma veidlapu.   



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1.Izdarīt konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” nolikumā šādus 

grozījumus: 

1.3.  izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:  

“Konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

nolikums”; 

1.4.  izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā: 

 “1. Nolikums  nosaka  kārtību,  kādā  tiek  iesniegti, izskatīti, vērtēti konkursa 

saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” (turpmāk – Konkurss) 

projekta pieteikumi (turpmāk – Pieteikumi)  un piešķirts  Krustpils  novada  pašvaldības  

(turpmāk – Pašvaldība) finansējums saimnieciskās darbības uzsākšanas un attīstības 

projektiem Konkursa ietvaros.”; 

2. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu saimnieciskās darbības subjektu rašanos un esošo 

attīstību Krustpils novada administratīvajā teritorijā, sekmēt darba vietu radīšanu un 

jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu.”; 

1.5.  izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“II. Pretendentam noteiktās prasības iesniedzot pieteikumu”;  

1.6.  izteikt 13. punktu šādā redakcijā:  

“13. Pieteikumu iesniedz un var pretendēt uz Pašvaldības finansējumu šādas 

personas (turpmāk – Pretendents): 

13.1. pilngadīga persona, kura nav reģistrējusi saimniecisko darbību un kura 

iesniedzot Pieteikumu apliecina, ka, projekta apstiprināšanas gadījumā, reģistrēs 

un attīstīs saimniecisko darbību Krustpils novada administratīvajā teritorijā;  

13.2. saimnieciskās darbības veicējs: 

13.2.1. kurš uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus savu saimniecisko darbību ir reģistrējis Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā; 

13.2.2. kurš uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus savu saimniecisko darbību ir reģistrējis ārpus Krustpils novada 

administratīvās teritorijas un iesniedzot Pieteikumu apliecina, ka projekta 

apstiprināšanas gadījumā Pašvaldības norādītajā termiņā reģistrēs 

saimniecisko darbību un tās faktisko darbību pārcels uz Krustpils novada 

administratīvo teritoriju.”;   

1.7. papildināt 1. pielikuma tabulas 1. punktu ar vārdiem šādā kārtībā:  

“Aiz numura “1.” ierakstīt vārdus “PROJEKTA NOSAUKUMS UN”, starp pirmo 

un otro tabulas rindu ievietot rindu projekta nosaukuma norādei “Projekta nosaukums”; 

1.8. visā nolikuma tekstā vārdu “uzņēmējdarbības” aizstāt ar vārdiem “saimnieciskās 

darbības” attiecīgā locījumā; 

1.9. visā nolikumā un tā pielikumos izdarīt attiecīgus precizējumus, lai teksts būtu 

vienveidīgs un atbilstošs pēc  iepriekš minēto grozījumu izdarīšanas. 

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

 

 

  



8.  

Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu  

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts R.K, personas kods [..] (turpmāk – Iesniedzēja), 

dzīvo Krustpils novada [..] iesniegums ar lūgumu atļaut ražot un tirgot alkoholiskos dzērienus 

mazos apjomos. 

Iesniedzēja iesniegumā norāda, ka alkoholiskos dzērienus ražos no savā īpašumā 

esošajos dārzos, dravās iegūstamiem produktiem, kā arī no savvaļas augiem un meža ogām. 

Saražotā vīna un raudzēto dzērienu apjoms nepārsniegs 15 000 litru gadā, absolūtā alkohola 

daudzums nepārsniegs 1000 litru gadā. Ražošana notiks īpašuma Krustpils pagasta 

“Ormaņos” telpās. Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – Dienests) tīmekļvietnē publiski 

pieejamā informācijā ir ziņas, ka Iesniedzējas ražošanas uzņēmums Krustpils novada 

Krustpils pagasta “Ormaņos” Dienestā reģistrēts ar numuru 032404 un tas atbilst pārtikas 

apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, taču konstatētas neatbilstības, kas neietekmē 

pārtikas nekaitīgumu un drošumu (informācija skatīta 09.12.2019. plkst. 10:30 

https://registri.pvd.gov.lv/ur/dati?dist=Krustpils+novads&addr=orma%C5%86i&name[..]).     

Viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā. Iesniedzējas viena no darbības jomām ir sulu un sīrupu ražošana. 

Ražošanas procesā bez izspiestās sulas veidojas pārstrādes papildprodukti, kurus iespējams 

izmantot citu produktu ražošanā, tajā skaitā alkoholisko dzērienu ražošanā. Atbilstoši 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrajai daļai pašvaldība izdod saistošos 

noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt 

pašvaldības atļauju. Ņemot vērā, ka Krustpils novada pašvaldība nav izdevusi attiecīgus 

saistošos noteikumus, bet atļaujas nesaņemšana vai vilcināšanās tās izsniegšanā nesekmēs 

Iesniedzējas saimniecisko darbību, kas ir pretrunā ar vienu no pašvaldības funkcijām – sekmēt 

saimniecisko darbību, tad lietderīgi ir izsniegt Iesniedzējai atļauju uz salīdzinoši īsāku 

termiņu, bet divu mēnešu laikā izstrādāt saistošos noteikumus, kuros noteikt kārtību, kādā 

mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt atļauju. 

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija 2016. gadā, 

virzot grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, likumprojekta anotācijā norādīja: 

“Ņemot vērā Eiropas Savienības normatīvos aktus, vīns tiek pielīdzināts lauksaimniecības 

produktam. Arī Latvijā mazie alkoholisko dzērienu darītāji pārstrādā savā dārzā vai savvaļā 

augušos produktus raudzētos dzērienos un vīnā, tādējādi Latvijā ražotie augļu un ogu vīni ir 

pielīdzināmi lauksaimniecības produktiem.” No iepriekš minētā izriet, ka pašvaldībai būtu 

jāsekmē lauksaimniecības produktu, blakusproduktu un starpproduktu ražošana.     

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3. panta pirmo trīs prim daļu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Atļaut R. K., personas kods [..], dzīvo Krustpils novada [..] ražot vīnu, raudzētos 

dzērienus, starpproduktus vai pārējos alkoholiskos dzērienus. 

2. Atļauja izsniegta vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai Krustpils novada administratīvajā, ievērojot Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma 1.panta otrajā daļā noteiktās prasības un apjomu.  

3. Atļauja ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā 

persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 



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

 

 

9. 

 Par grozījumiem nolikumā “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko 

organizāciju projektiem” 

 

Jautājums izskatīts 9.12.2019. Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijas sēdē 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Komisija ierosina izdarīt grozījumus “Krustpils novada pašvaldības atbalsts 

nevalstisko organizāciju projektiem” nolikumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

Izdarīt “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem” 

nolikumā šādus grozījumus: 

1. aizstāt 2.3.2. apakšpunktā skaitli “750” ar “skaitli “1200”; 

2. izteikt 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.5. Pašvaldība nodrošina atbalstu biedrības līdzfinansējumam līdz 100 %, bet ne vairāk 

kā 1500 euro, izskatot katru projektu atsevišķi, NVO atbalstam plānotā finansējuma 

ietvaros.”; 

3. aizstāt 4.4. apakšpunktā skaitli  “150” ar skaitli “300”; 

4. papildināt nolikumu ar 6.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.1.3. vismaz 5 fotogrāfijas publicitātei, iesniedzot tos elektroniskā formātā vai 

elektroniskā datu nesējā”. 

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

  

 

10.  

Par grozījumiem 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā 

 

 Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogu”, Krustpils pamatskolas direktores V.Stiebriņas 15.11.2019. iesniegumu Nr.1-11/60 

un Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A.Naidovska 11.11.2019. iesniegumu Nr.8-8/19/34,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Ar 2020. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

darbinieku amata vienību un slodžu saraksta 1. punkta 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktos izsakot tos 

sekojošā redakcijā: 

  



 

Nr.p

.k 
Amata nosaukums 

Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.01.2020. 

1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa:   

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 

Ar novada domes 

lēmumu 
apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

Ar novada domes 

lēmumu 
apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

1. Galvenais grāmatvedis 1 1 

2. Finansists 1 1 

3. Grāmatvedis 1 1 

4. Grāmatvedis 1 1 

5. Grāmatvedis 1 1 

6. Grāmatvedis 1 1 

7. Grāmatvedis 1 1 

8. Grāmatvedis 1 1 

1.3.  Administratīvā nodaļa: 1   

  Administratīvās nodaļas vadītājs 

Ar novada domes 

lēmumu 
apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

Ar novada domes 

lēmumu 
apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

1. Jurists  1 1 

2. Jurists  1 1 

3. Jurists  1 1 

4. Iepirkumu speciālists 1 1 

5. Personāla vadības speciālists 1 1 

6. Dokumentu pārvaldības speciālists 1 1 

7. Dokumentu pārvaldības speciālists  1 1 

8. Arhīva pārvaldības speciālists  1 1 

9. Datortīklu un IS administrators 1 1 

10. Datortīklu un IS administrators 1 1 

11. Sabiedrisko attiecību speciālists 1 1 

1.4.  Attīstības nodaļa:   

 Attīstības nodaļas vadītājs 

Ar novada domes 
lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

Ar novada domes 
lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas darbinieks 

1. Teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciālists 1 1 

2. Projektu vadītājs 1 1 

3. Projektu koordinators 1 1 

4. Projektu administrators 1 1 

5. Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists 1 1 

6. Būvinženieris 1 0,5 

 

Ar 2020. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības tehnisko 

darbinieku amata vienību un slodžu saraksta 2. punkta 2.4. un 2.10. apakšpunktos, izsakot tos 

sekojošā redakcijā:  

  



 

2.4. Krustpils pamatskola   

1. Saimniecības pārzinis 1 1 

2. Lietvedis 1 1 

3. Darba aizsardzības speciālists 1 0,75 

4. Apkopējs 1 1 

5. Apkopējs 1 1 

6. Apkopējs 1 1 

7. Sētnieks  1 0,75 

8. Autobusa vadītājs 1 1 

9. Medmāsa 1 0,35 

10. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

11. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

12. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

13. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

14. Apkopējs-dežurants 1 0,5 

2.10. Variešu sākumskola     

1. Lietvedis- dežurants 1 0,75 

2. Sporta zāles pārzinis- instruktors 1 0,1 

3. Apkopējs 1 1 

4. Apkopējs 1 1 

5. Dežurants- sētnieks  1 1 

6. PII skolotāja palīgs 1 1 

7. PII skolotāja palīgs 1 1 

8. Medmāsa 1 0,25 

 

Uzdot novada Administratīvās nodaļas Personāla vadības speciālistei un Krustpils 

pamatskolas direktorei un Variešu sākumskolas direktorei rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru 

amati tiek reorganizēti, par grozījumiem darba līgumā vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

11. Par grozījumiem 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

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

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

katalogs”, Ministru kabineta noteik4umiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Krustpils 

pamatskolas direktores V. Stiebriņas 15.11.2019. iesniegumu Nr. 1-11/60 un Variešu pagasta 

pārvaldes vadītāja A. Naidovska 11.11.2019. iesniegumu Nr. 8-8/19/34, Krustpils novada 



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

komisijas 09.12.2019. sēdes lēmumu, Finanšu komitejas 11.12.2019. sēdes lēmumu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

Ar 2020. gada 01. janvāri izdarīt sekojošus grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā: 

1.1. Aizstāt 50.1. un 50.5.punktos vārdus “speciālās internātpamatskolas” ar vārdu 

“pamatskola” ; 

1.2. Papildināt XII nodaļu ar 80.
1
 punktu sekojošā redakcijā: 

80.
1
 Darbiniekam izbeidzot darba tiesiskās attiecības tiek atlīdzināts ikgadējais 

apmaksātais papildus atvaļinājums, kas piešķirams saskaņā ar Darba likuma 151. 

pantu, Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 77. punktu un Krustpils novada pašvaldības Darba koplīguma 20. punktu, 

proporcionāli nostrādātajam laikam. 

1. Ar 2020. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 

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

redakcijā:  

 

Nr.p.

k 

Struk

-

tūrvi
e-

nības 

Nr.p.

k. 

Struktūrvienība 
Amata 

nosaukums 

Profesiju 
klasif. 

kods 

Slodze  Amata saime 

Ama

ta 

līme-
nis 

Mēneš- 
algu 

grupa 

Maksimālā 

alga par 

slodzi no 
2018.g. 

Noteiktā 

alga par 
slodzi ar 

01.01. 

2020. 

1. 1. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētājs 
1111 23 1 

1.Administratīvā 

vadība 
      2118 

2.  Vadība 

Novada domes 

priekšsēdētāja 

vietnieks  

1111 24  Atbrīvotais 
1.Administratīvā 
vadība 

      1797 

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

vadība 

IV 

B1 
15 2353 1801 

4. 3. 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļas vadītājs 

1211 03 

Ar novada 
domes 

lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 

darbinieks 

12.Finanšu 

vadība un analīze 
IV 11 1382 1351 

5.     
Galvenais 
grāmatvedis 

1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1284 

6.   Finansists 2412 01 1 

12.3. Finanšu 

uzskaite un 

analīze 
pašvaldībā 

III 10 1287 1284 

7.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 

8.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 

9.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 



10.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 

11.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 

12.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 991 

13. 4. 
Administratīvā 

nodaļa 

Administratīvās 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 

domes 
lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 
darbinieks 

 1.Administratīvā 

vadība 
 I  11 1382  1171 

14.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 
pakalpojumi 

III B 10 1287 1081 

15.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 
analīze, izpildes 

kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 1081 

16.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā 

analīze, izpildes 

kontrole un 
pakalpojumi 

III B 10 1287 1081 

17.     

Personāla 

vadības 
speciālists 

2423 07 1 
30.Personāla 

vadība 
IVA 10 1287 1081 

18.     
Iepirkumu 
speciālists 

3323 01 1 2. Apgāde III B 9 1190 991 

19.     

Dokumentu 

pārvaldības 
speciālists 

4222 07 1 

18.3. 

Informācijas 
apkopošana un 

analīze. 

Dokumentu 
pārvaldība 

IV A 9 1190 991 

20.    

Dokumentu 

pārvaldības 

speciālists 

4222 07 1 

18.3. 

Informācijas 

apkopošana un 
analīze. 

Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 991 

21.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 
un uzturēšana 

II B 9 1190 991 

22.     
Datortīklu un IS 
administrators 

2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana 

un uzturēšana 

II B 9 1190 991 

23.     

Sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

2432 08 1 

24. 
Komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

II 9 1190 991 

23.A   

Arhīva 

pārvaldības 

speciālists 

3343 10 
 

1 

18.1. 
Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Arhīvu 

pakalpojumi 

III 9 1190 991 

24. 5. 
Attīstības 

nodaļa 

Attīstības 

nodaļas vadītājs 
1213 23 

Ar novada 

domes 
lēmumu 

apstiprināts 

nodaļas 
darbinieks 

51. Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1171 

25.     

Teritorijas 
plānošanas un 

darba ar 

uzņēmējiem 

2164 01 1 
51. Teritorijas 

plānošana 
II 9 1190 991 



speciālists 

26.     
Projektu 

vadītājs 
2422 01 1 

32. Projektu 

vadība 
III A 11 1382 1081 

27.     
Projektu 

koordinators 
2422 02 1 

32. Projektu 

vadība 
II A 9 1190 991 

28.     
Projektu 

administrators 
4312 02 1 

14. 

Grāmatvedība 
III A 9 1190 991 

29.     

Jaunatnes un 

tūrisma lietu 
speciālists 

2422 27 1 
35.Politikas 

ieviešana 
II 9 1190 991 

30.     Būvinženieris 2142 01 0,5 
20.Inženiertehnis
kie darbi 

II 9 1190 991 

31. 6. 

Krustpils 

novada 

pašvaldības 
būvvalde 

Būvvaldes 
vadītājs, 

arhitekts 

1213 23 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
V 14 2264 1900 

32.     Būvinspektors 2422 54 1 
51.Teritorijas 
plānošana 

IV B 12 1647 1647 

33.     
Būvinspektora 

palīgs  
2422 55 1 

51.Teritorijas 

plānošana 
IV A 11 1382 1382 

34.     

Būvvaldes 

speciālists- 

lietvedis 

3341 04 1 

18.3. 

Informācijas 

apkopošana un 
analīze. 

Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 10 1287 1100 

35. 7.  

Krustpils 

novada 
dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājs 

1213 23 0,5 

46. 

Dzimtsarakstu 
pakalpojumi 

III 10 1287 1081 

36. 8. 
Vides un civilās 
aizsardzības 

dienests 

Vides un civilās 

aizsardzības 

dienesta 

vadītājs 

1213 23 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III B 10 1287 1171 

37.     

Civilās un vides 

aizsardzības 
speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 

un uzraudzība 
III A 9 1190 991 

38.     

Civilās un vides 

aizsardzības 

speciālists  

2133 01 1 
26.3. Kontrole 
un uzraudzība 

III A 9 1190 991 

39. 9. 

Komunālās un 

saimniecības  
nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  
nodaļas vadītājs 

1219 03 0,8 
3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 1171 

40.     

Saimnieks- 

sagādnieks, 
mikroautobusa 

vadītājs 

5151 03 1 
3.Apsaimniekoša
na 

II C 9 1190 900 

41.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 479 

42.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

IIB 3 608 479 



43.     
Ēkas uzraugs-

apkopējs 
9112 01 1 

13.Fiziskais un 

kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 479 

44.     
Sētnieks, 

apkopējs 
9613 01 1 

13.Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 

IIB 3 608 479 

45.   

Darba 

aizsardzības 
speciālists 

2263 01 0,5 
6. Darba 

aizsardzība 
III  8 1093 991 

46. 10.  

Krustpils 

novada 
bāriņtiesa 

Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, 
Bāriņtiesas 

loceklis 

Atašienes 
pagastā 

1344 05 1 45. Bāriņtiesas III 11 1382 1171 

47.     

Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 
vietnieks, 

bāriņtiesas 

loceklis Kūku 
pagastā  

1344 06 0,7 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1171 

48.     

Bāriņtiesas 

loceklis 

Krustpils 
pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1171 

49.     

Bāriņtiesas 

loceklis 
Mežāres 

pagastā 

3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1171 

50.     

Bāriņtiesas 

loceklis Variešu 

un Vīpes 
pagastā 

3412 06 0,8 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1171 

51.     
Bāriņtiesas 
sekretārs 

3342 16 0,5 

18.3. 

Informācijas 

apkopošana un 
analīze. 

Dokumentu 

pārvaldība 

III 7 996 991 

52. 11. 

Krustpils 

novada 
Sociālais 

dienests 

Sociālā dienesta 
vadītājs 

1344 03 1 
39.Sociālais 
darbs 

V 11 1382 1171 

53.     

Sociālā dienesta 

vadītāja 
vietnieks, Vīpes 

pagasta 

sociālais 

darbinieks 

1344 04 1 
39.Sociālais 

darbs 
IV  10 1287 991 

54.     

Atašienes 

pagasta 

sociālais 
darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 

55.     

Kūku pagasta 

sociālais 
darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 

56.     
Kūku pagasta 
sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 

57.     

Mežāres 
pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 

58.     

Variešu pagasta 

sociālais 

darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 
darbs 

III B 9 1190 900 

59.     

Krustpils 

pagasta 

sociālais 
darbinieks 

2635 01 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 



60.     

Sociālais 
darbinieks 

darbam ar 

ģimeni un 
bērniem 

2635 03 1 
39.Sociālais 

darbs 
III B 9 1190 900 

61. 12. 
Novada kultūras 
darba 

koordinators 

Novada kultūras 
darba 

koordinators 

1431 11 1 33. Radošie darbi III 9 1190 991 

62. 13. 

Atašienes 

pagasta 

pārvalde 

Atašienes 

pagasta 
pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 
vadība 

II A 13 1917 1096 

63.     
Lietvedis - 

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 666 

64.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 822 

65.     

Atašienes 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

III 10 1287 713 

66.     

Atašienes 
pagasta kultūras 

darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi I C 7 996 713 

67. 14. 

Krustpils 

pagasta 

pārvalde 

Krustpils 

pagasta 
pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 
vadība 

II A 13 1917 1140 

68.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 666 

69.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 855 

70.     
Krustpils 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 741 

71.     

Krustpils 

bibliotēkas 
bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 620 

72.     

Krustpils 

pagasta kultūras 
darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 741 

73. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Kūku pagasta 
pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1295 

74.     
Lietvedis-
kasieris 

4120 03 1 
23.Klientu 
apkalpošana 

II A 6 889 666 

75.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 971 

76.     Kasieris 4311 02 0,3 14.Grāmatvedība I 5 802 666 

77.     

Kūku 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

III 10 1287 842 



78.     

Kūku 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 673 

79.     
Zīlānu 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 842 

80.     

Kūku pagasta 

kultūras darba 
organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 842 

81. 16. 
Mežāres 
pagasta 

pārvalde 

Mežāres 

pagasta 

pārvaldes 
vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1115 

82.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 666 

83.     
Saimniecības 
vadītājs 

1219 27 1 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 836 

84.     
Mežāres 
bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 726 

85.     

Mežāres 

pagasta kultūras 
darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 726 

86. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes 

vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1177 

87.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 666 

88.     
Saimniecības 
vadītājs 

1219 27 1 
3.Apsaimniekoša
na 

III 10 1287 883 

89.     

Variešu 

bibliotēkas 
vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 765 

90.     

Variešu 

bibliotēkas 

bibliotekārs 

3433 01 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

I 6 899 612 

91.     
Variešu pagasta 
kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 765 

92. 18. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Vīpes pagasta 

pārvaldes 
vadītājs 

1112 31 1 
1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1110 

93.     
Lietvedis-

kasieris 
4120 03 1 

23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 666 

94.     
Saimniecības 

vadītājs 
1219 27 1 

3.Apsaimniekoša

na 
III 10 1287 832 

95.     

Vīpes 

bibliotēkas 

vadītājs 

1349 34 1 
18.2 Bibliotēku 
pakalpojumi 

III 10 1287 721 



96.     

Vīpes pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 
33.  Radošie 

darbi 
1 C 7 996 721 

97. 19. 
Amatniecības 

centrs "Māzers" 

Amatniecības 

centra vadītājs 
1213 23 1 

1. Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 771 

98.   
Kokamatniecība

s meistars 
7522 01 0,25 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

V 7 996 834 

99.   Apkopējs 9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 

I 1 450 430 

100.   
Grafikas 

dizainers 
2166 03 0,2 

19.1. Informācija
s tehnoloģijas. 

Datorgrafika un 

WEB dizains 

I 7 996 834 

Ar 2020. gada 01. janvāri izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

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

Pielikums Nr. 2 
 

Nr.p.

k 

Struk-

tūrvie

-nības 
Nr.p.k

. 

Struktūrvienī

ba 

Amata 

nosaukums 

Profesija

s kods 

Slodz

e  
Amata saime 

Amata 

līmeni
s 

Mēnešalg

u grupa 

Maksimāl
ā alga par 

slodzi no 

2018.g 

Noteikt
ā alga 

par 

slodzi 
ar 

01.01. 

2020. 

1. 1.  

Atašienes 

pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks  
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

2.     
Autobusa 
vadītājs  

8331 01 1 
41.Transportlīdzek
ļa vadīšana 

III 7 996 663 

3.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 0,75 

41.Transportlīdzek

ļa vadīšana 
III 7 996 663 

4.     
Kurinātājs-

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

5.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

6.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

7.     Kurinātājs  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

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

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

9. 2. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskola 

Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 
funkcija 

III 7 996 575 

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

III 4 705 430 

11.     

Apkopējs- 

kurinātājs 
(Mākslas 

sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

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

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

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

I 1 450 430 

14.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

15.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

16.     

Kurinātājs- 
strādnieks 

(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

17.     

Kurinātājs- 

strādnieks 

(no okt.-

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 



maijam) 

18.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

19.    Medmāsa 2221 34 0,25 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

20.     PII aukle 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 460 

21.     
Nakts aukle 
(no sept.-

jūlijam) 

5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 460 

22.     

Nakts aukle 

(no sept.-
jūlijam) 

5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 460 

23. 3. 

Krustpils 

pagasta 
pārvalde 

Strādnieks 

(saimniecīb
as daļā) 

9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

24.     
Santehniķis-
strādnieks 

7126 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

V 7 996 728 

25.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

26.     
Kurinātājs- 

strādnieks  
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

27.     
Kurinātājs- 
strādnieks  

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

28.     
Kurinātājs 

(okt.-maijs) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

29.     

Apkopējs- 

dežurants 
(Sporta z.)  

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

30.     

Apkopējs- 

sētnieks 
(PP, KN) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

31.     

Apkopējs- 

sētnieks (B-

ka) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

32. 4. 
Krustpils 

pamatskola 

Saimniecība

s pārzinis 
5151 11 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 663 

33.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

34.    
Darba 
aizsardzības 

speciālists 

3119 04 0,75 
6. Darba 

aizsardzība 
III 8 1093 800 

35.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

36.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

37.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

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

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

39.     
Autobusa 
vadītājs  

8331 01 1 
41.Transportlīdzek
ļa vadīšana 

III 7 996 760 

40.     Medmāsa 2221 34 0,35 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

41.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

42.     

Kurinātājs-

strādnieks 
(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 450 

43.     
Kurinātājs 
(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

44.     

Kurinātājs 

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 450 

45   
Dežurants– 

apkopējs 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 



46. 5. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Apkopējs-

sētnieks 

(PP, KN, 
Zīlānu b-ka) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

47.     

Apkopējs-

sētnieks 

(Kūku b-ka) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

48.     
Mākslinieks 
noformētājs 

3432 11 1 33.Radošie darbi II 8 1093 525 

49.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdzek

ļa vadīšana 
III 7 996 760 

50.     
Santehniķis-

elektriķis 
7126 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 728 

51.     
Santehniķis- 
metinātājs 

7126 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

V 7 996 728 

52.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

53.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

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

IV 5 802 490 

55.     Kurinātājs 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

56.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

57.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

58.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

59.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

60.     

Apkopējs-

sētnieks 
(Sūnu sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 

 

450 
 

430 

61. 6. 
Sūnu 
pamatskola 

Saimniecība
s pārzinis  

5151 11 1 
3.Apsaimniekošan
a 

II B 8 1093 663 

62.     Lietvedis 3341 04 0,75 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

63.     Medmāsa 2221 34 0,5 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

64.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdzek

ļa vadīšana 
III 7 996 760 

65.     

PII 

skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

66.     

PII 

skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

67.     

PII 

skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

68.     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

69     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

70.     
Apkopējs- 
dežurants 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

71.     

Apkopējs- 

sētnieks 

(bērnudārzs
) 

9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

72.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

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

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

74. 7. 

Mežāres 

pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks 

(PP) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

75.     
Apkopējs 
(KN, B-ka) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 



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

I 1 450 430 

77.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

78.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

79.     
Kurinātājs- 
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

IV 5 802 490 

80.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 490 

81.   
Elektriķis- 

santehniķis 
7411 01 0,5 

20.Inženiertehnisk

ie darbi 
I 7 996 728 

82. 8. 
Mežāres 
pamatskola 

Saimniecība
s pārzinis 

5151 11 0,75 
3.Apsaimniekošan
a 

II B 8 1093 663 

83.     Lietvedis 3341 04 0,25 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

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

II A  2 530 430 

85.     
Apkopējs- 

dežurants 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

86.     
Apkopējs- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

87.     
PII 
skolotāja 

palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

88. 9. 
Variešu 
pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- 
sētnieks 

(PP, KN) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

89.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 

90.     
Kurinātājs-
strādnieks 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 490 

91.     
Kurinātājs 

(okt.-maijs) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 

92.     

Kurinātājs 

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 490 

93.     

Apkopējs- 

sētnieks 
(Antūžu 

KN) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

II A 2 530 430 

94.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 1 

41.Transportlīdzek

ļa vadīšana 
III 7 996 760 

95.     
Strādnieks- 
santehniķis 

7126 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

V 7 996 728 

96     

Apkopējs- 

sētnieks 

(Liepenes 
sk.) 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 530 430 

97.   

(Svītrots ar 

24.04.2019. 
domes 

lēmumu) 

       

98. 10. 
Variešu 

sākumskola 

Lietvedis- 

dežurants 
3341 04 0,75 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

99.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

100.   
Sporta zāles 
pārzinis-

instruktors 

3423 02 0,1 

48. Sporta 

organizēšana un 

profesionālais 
sports 

II 8 1093 700 

101.     Apkopējs 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

102.     
Dežurants- 
sētnieks 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

103.     

PII 

skolotāja 

palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 
darbības atbalsts 

I 4 705 460 

104.     
PII 
skolotāja 

palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 



104.
A 

  Medmāsa 2221 34 0,25 5.2. Aprūpe II 6 899 525 

105. 11. 
Vīpes pagasta 
pārvalde 

Apkopējs- 

sētnieks 
(PP, KN, B-

ka, AC) 

9112 01 0,8 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

106.   

Apkopējs- 

sētnieks 
(klubs.) 

9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

107.     

Kurinātājs 

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

108.     

Kurinātājs 

(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

109.     

Kurinātājs 

(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

III 4 705 430 

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

II A  2 530 430 

111 12. 
Vīpes 

pamatskola 
Lietvedis 3341 04 0,55 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 575 

112.   
Apkopējs- 

sētnieks 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 450 430 

113.     
Apkopējs- 
sētnieks 

9112 01 1 
13. Fiziskais un 
kvalificētais darbs 

I 1 450 430 

114.     
Kurinātājs- 

strādnieks 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

115.     

Kurinātājs 

(no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

116.     

Kurinātājs 

(no okt.-

maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 430 

117.     
Autobusa 

vadītājs 
8331 01 0,65 

41.Transportlīdzek

ļa vadīšana 
III 7 996 760 

118.     

PII 

skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

119.     

PII 

skolotāja 
palīgs 

5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

 

Uzdot novada Administratīvās nodaļas Personāla vadības speciālistei un Krustpils novada 

pašvaldības struktūrvienību  vadītājiem rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amati tiek 

reorganizēti, par grozījumiem darba līgumā vai darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

12. 

Par Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

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

g) apakšpunktu, Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 10.7. apakšpunktu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumus: 

1.1. par laulības svinīgu reģistrāciju 25 EUR; 

1.2. par laulības svinīgu reģistrāciju tikai liecinieku klātbūtnē 15 EUR; 



1.3. par laulības svinīgu reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, 

nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus 50 EUR; 

1.4. par laulības svinīgu reģistrāciju dzīvesvietā ar personu, kurai ir noteikta veselības 

aprūpe dzīvesvietā, vai ar personu ar īpašām vajadzībām Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā 14 EUR. 

2. No maksas par 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētiem pakalpojumiem, atbrīvotas 

personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada pašvaldībā ne mazāk kā 

vienu gadu. 

3.    Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

 

 

13. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080208 Variešu pagastā nomas 

tiesību izsoles organizēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi divus iesniegumus par zemes nomas līguma 

slēgšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  56940080208 daļai (platībā 2,5 ha, īpašums 

“Kārklinieki”) Variešu pagastā. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2018. gada 29.jūnija MK noteikumu Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka 

”Neapbūvēta zemesgabala nomnieku  noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs 

pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē 

izsoles procedūru”.  Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu"; 

LR likuma ”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”1.pantu, 3.panta 2.punktu, 6
1
.pantu, likuma” Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 

2.punktu un otrās daļas 3.punktu;  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 2020.gada 17.janvārī, zemes vienības daļai   (nomas 

platība 2,5 ha) ar kadastra apzīmējumu 56940080208 Variešu pagastā Krustpils novadā. 

2.Noteikt zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu 175,00 EUR gadā bez PVN.     

3.Noteikt nomas tiesību izsoles  soli -  10,00 EUR 

4.Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (noteikumi pielikumā). 

5.Nomas tiesību izsoli organizēt Zemes lietu komisijai. 

            

 

14.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 
 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019.. 

 

Izskatot E.S., dzīvojoša [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk-Iesniedzējs), 

2019.gada 25.novembra iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, Krustpils novada 

pašvaldība konstatē, ka 2017.gada 1.septembrī ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgums Nr.5-42/17/6. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja,  sniegusi saskaņojumu dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līguma Nr.5-42/17/6 termiņa pagarināšanai.  

 Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  



- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj::  

1. Pagarināt ar E.S.,  dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu  līgumu Nr. 5-42/17/6 uz diviem 

gadiem, ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres vai pamatpakalpojumu 

maksājuma termiņa kavējumu. 

2. Uzdot E.S. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar E.S., kā arī 

pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

  

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

15.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot S.S. (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegumu, par  2013.gada 30.maija dzīvojamo 

telpu  īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 15/4 izbeigšanu, konstatēts: 

1. Krustpils novada pašvaldība  un Iesniedzējs,  2013.gada 30.maijā noslēdza dzīvojamo telpu  

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 15/4 par dzīvojamās telpas [..], Atašienes pagastā, 

Krustpils novadā, izīrēšanu.  

2. Krustpils novada pašvaldībā 2019.gada 2.decembrī ir saņemts Iesniedzēja, iesniegums, kurā 

tiek lūgts pārtraukt īres līgumu ar š.g. 1.decembri. 

3. Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja sniedza saskaņojumu īres līguma izbeigšanai.  

4. Saskaņā ar grāmatvedības sniegto informāciju, Iesniedzēja galvenais parāds 928.24 EUR. 

Saskaņā ar 2017.gada 12.decembra Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmumu 

lietā Nr.3-12/1004, nodots piespiedu izpildei par summu 616.12 EUR. 

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Izbeigt 2013.gada 30.maija dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu  

Nr.15/4 ar S.S., ar 2019.gada 31.decembri. 



2. Uzdot S.S. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokli, saskaņā ar piestādīto aprēķinu.  

3. Lēmuma 2.punktā – parādsaistību  neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības 

juristei sniegt  prasību tiesā par parāda piedziņu.  

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

  

16. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 
 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

  

Izskatot N. V., dzīvojoša [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk-

Iesniedzēja), 2019.gada 4.decembra iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, Krustpils 

novada pašvaldība konstatē, ka 2018.gada 21.oktobrī ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamo telpu 

īres un komunālo pakalpojumu līgums Nr.5-42/18/13. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja,  sniegusi saskaņojumu dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līguma Nr.5-42/18/13 termiņa pagarināšanai.  

 Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Pagarināt ar N. V.,  dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu  līgumu Nr. 5-42/18/13 uz vienu 

gadu, ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres vai pamatpakalpojumu maksājuma 

termiņa kavējumu. 

2. Uzdot N. V. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar N. V., kā 

arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

 

 Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 



 

17. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 
  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot J. P., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..], Krustpils 

pagasts, Krustpils novads 2019.gada 29.novembra iesniegumu, īres līgumu termiņa 

pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2017.gada  10.oktobrī ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.5-42/17/9. 

2. Iesniedzējai  ir  īres maksas parāds.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu, pirms īres līguma termiņa 

pagarināšanas slēdzot vienošanos par parāda maksāšanas kārtību. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj:  

1. Ar J. P. pagarināt 2017.gada  3.oktobrī noslēgto īres Līgumu Nr. 5-42/17/9 uz vienu gadu, 

ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas parāds. 

2. Uzdot J. P. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas apmaksāt parādu vai  

parakstīt vienošanos par parāda maksāšanu un parakstīt vienošanos par īres līgumu 

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā 

līgumu(us) ar J. P., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 
  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot J. K., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojoša [..] Krustpils 

pagasts, Krustpils novads 2019.gada 2.decembra iesniegumu, īres līgumu termiņa 

pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2018.gada  1.novembrī ar Iesniedzēju  noslēgts Dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr.5-42/18/12. 



2. Iesniedzējam nav  īres maksas parāds.    

 Izvērtējot Iesniedzēja lūgumu un  Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms līgums uz diviem gadiem, ar tiesībām īres termiņa 

pagarināšanas, ja nav īres un pamatpakalpojumu parāda. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Ar J. K. pagarināt 2018.gada  1.novembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 5-42/18/12 uz diviem gadiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas un pamatpakalpojumu parāds. 

2. Uzdot J. K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas  parakstīt vienošanos par īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā 

līgumu  ar J. K., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā 
  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot N. B., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojoša [..] Mežāres pagasts, 

Krustpils novads 2019.gada 5.decembra iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   

konstatēts: 

1. 2018.gada  1.decembrī ar Iesniedzēju  noslēgts Dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr.7-41/18/12. 

2. Iesniedzējam nav  īres maksas un pamatpakalpojumu parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzēja lūgumu un  Mežāres  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms līgums uz diviem gadiem, ar tiesībām īres termiņa 

pagarināšanas, ja nav īres un pamatpakalpojumu parāda. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  



- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Ar N.B. pagarināt 2018.gada  1.decembrī noslēgto dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 7-41/18/12 uz diviem gadiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas un pamatpakalpojumu parāds. 

2. Uzdot N.B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas  parakstīt vienošanos par  

īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par  īres  

līgumu pagarināšanu  ar N.B., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav 

parādu.  

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

20.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā 
  

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot N.R., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads 2019.gada 9.decembra iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanai,   

konstatēts: 

1. 2017.gada  25.septembrī ar Iesniedzēju  noslēgts līgums Nr.7-41/17/8, ar tiesībām 

pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu parada. 

2. Iesniedzējai  nav īres maksas un pamatpakalpojumu parada.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Mežāres  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz pieciem gadiem, ar tiesībām pagarināt 

līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu parada. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 



izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Ar N.R. pagarināt 2017.gada  25.septembrī noslēgto īres Līgumu Nr. 7-41/17/8 uz 

diviem gadiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas un 

pamatpakalpojumu parada. 

2. Uzdot N.R. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  līgumu ar N. R, kā arī 

pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

21.  

Par nomas līguma pārslēgšanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

  

Izskatot 2019.gada 5.decembra J.G. iesniegumu par nomas līguma pārslēgšanu malkas 

šķūnītim Nr.3 pie daudzdzīvokļu mājas Liepu iela 15, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads, konstatēts, ka: 

1. 2018.gada 24.janvārī ar J. K. noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 4-8/18/9, 

ar līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim; 

2. J.K. veicis darījumu (pārdevis) savu dzīvokļa īpašumu Iesniedzējam.  

3. J.K. zudusi nepieciešamība turpināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 4-8/18/9, un 

viņš neiebilst tā pārslēgšanai uz Iesniedzēja vārda. 

 Pamatojoties uz: 

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

21.panta pirmās daļas 14.b)apakšpunktu, 

- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.
1 

panta pirmo daļu, 

-  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 119.punktu. 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj:  

1. Noslēgto 2018.gada 24.janvāra nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4-

8/18/9 ar  J. K. par malkas šķūnīša Nr.3 nomu, pārslēgt uz J. G. vārda ar 2020.gada 

1.janvāri uz līguma noteikto darbības termiņu. 

2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai Ilona Zalānei,  pārslēgt  

līgumu mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 
 



Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

22.  

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Izskatot 2019.gada 6.decembra [..], personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs) par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] 

Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Atašienes  administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..], Atašienes pagasts, Krustpils 

novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu, ar tiesībās pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta 

pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības 

institūcijas lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:   

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. S., uz dzīvokli pēc adreses [..] 

Atašienes pagasts, Krustpils uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. A. S., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A.S., neizpilda šo 

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

turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Atašienes pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar A.S., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

 



Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

23.  

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas nolikumā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome ar 20.04.2016.lēmumu Nr.8 (protokols Nr.6) 

apstiprināja nolikumu “Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas nolikums” 

(turpmāk – Nolikums). 

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

2.punktu, 61.panta 3.daļu, likumu ”Valsts  pārvaldes iekārtas likums” 10.panta piekto un 

astoto daļu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 1. Izdarīt grozījumu un papildināt nolikuma 1.2.punktu: 

 1.1.  ar 1.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Zemes nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”;  

 1.2.  ar 1.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Atļaujas izdošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai apbūves zemes 

ierīkošanai mežā (atmežošanu)”. 

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

 

24. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. B., personas kods  [..], dzīvesvieta [..] 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2020. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, 

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



Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. B., personas kods  [..], dzīvesvieta 

[..], Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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 to var pārsūdzēt 

Administratīvās 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. 

 

 

25.  

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta [..]  

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2020. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, 

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

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. Ģ., personas kods [..], dzīvesvieta 

[..], Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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 to var pārsūdzēt 

Administratīvās 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. 

 



26.  

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts R. Ģ., personas kods  [..], dzīvesvieta [..], 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2020. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, 

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

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam R. Ģ, personas kods  [..], dzīvesvieta 

[..], Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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 to var pārsūdzēt 

Administratīvās 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. 

 
 

27.  

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts D. C., personas kods [..], dzīvesvieta [..] 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Krustpils pagastā, Pļaviņu ūdenskrātuvē 2020.gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 



2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, 

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

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam D. C., personas kods [..], dzīvesvieta 

[..], Krustpils pagasts, Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz 

vienu gadu zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē, Krustpils pagasta, Krustpils novada teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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 to var pārsūdzēt 

Administratīvās 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. 

 

 

28.  

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts E. L., personas kods [..],dzīvesvieta [..]  , Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, iesniegums, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Kūku pagastā, Daugavas upē 2020.gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.2.apakšpunktu, kas paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, 

murdu skaits nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis 

Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, 

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

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam E. L., personas kods  [..] dzīvo [..] 

Kūku pagastā, Krustpils novadā un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu 

gadu zvejai Daugavas upē Krustpils novada, Kūku pagasta teritorijā. 

1. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

2. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā 

Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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 to var pārsūdzēt 



Administratīvās 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. 

 
 

29.  

Par zemes ierīcības projekta „Muižarāji” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.12.2019. 

 

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

”Meža rasas, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 2019.gada 5.decembra iesniegumu Nr.157-2019 par 

zemes ierīcības projekta ”Muižarāji”, Variešu pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, 

konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Muižarāji”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 010 0008 uzsākts pēc  Z/s Kalves,  reģistrācijas Nr. 

45404003651, juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV- 5222 , 

īpašnieka Gundara Kalves 2019.gada 24.oktobra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 24,5 ha. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0008 – ar platību 18,4 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 16. oktobra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr.14, p.1  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /5694 010 0008, “Muižarāji”/”. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas īpašniekam 

piederoša dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai 

nekustamā īpašuma “Muižarāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0008 

zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 

TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu 

sistēmai. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz zemes VZD Vidusdaugavas 

reģionālās nodaļas mērniecības biroja 1994.gada7. septembra robežu noteikšanas materiāliem. 

Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes 

vienību kopplatība, zemes lietošanas veidi un apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas 

kontūru un citu elementu izvietojums, iegūstot precīzus digitālos datus.  

     Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Muižarāji”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0008, ar platību 18,4 ha                

3 (trīs) zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1, nr.2 un nr.3) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0276 -   platība 1,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0277 -   platība 7,5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0278 -   platība 9,4 ha. 

     Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “ Muižarāji ” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0276 -   

platība 1,5 ha atstājams nosaukums un adrese  “Muižarāji”, Variešu pagasts,  Krustpils 

novads un zemes lietošanas mērķis 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0277 -   

platība 7,5 ha piešķirams jauns nosaukums „Muižarāju lauki”, Variešu pagasts, Krustpils 

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

lauksaimniecība; 

3) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0278 -   

platība 9,4 ha piešķirams jauns nosaukums „Muižarāju mežs”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 



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

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

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 16.oktobra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 14, p.1”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /56940100008, “Muižarāji”/” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra 

Madžuļa 2019.gada 5.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ” Muižarāji” 

apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandra Madžuļa (sertifikāts CA Nr.0016 derīgs līdz 

20.01.2023) sagatavoto zemes ierīcības projektu “Muižarāji”,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Muižarāji”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

5694 010 0008), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694  010 0008 , ar platību 18,4 ha   sadalīšanai trīs zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1, Nr.2 un nr.3).  

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0276 -   

platība 1,5 ha atstāt nosaukumu un adresi  “Muižarāji”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0277 -   

platība 7,5 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Muižarāju lauki”, Variešu pagasts, Krustpils 

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

lauksaimniecība. 

4. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0278 -   

platība 9,4 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Muižarāju mežs”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā 

Izskatot A. D., dzīvojoša [..] Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk-Iesniedzēja), 

2019.gada 12.decembra iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, Krustpils novada 

pašvaldība,   konstatē, ka: 

3. 2016.gada 16.novembrī ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr.6-47/16/24. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


4. Iesniedzējai nav  īres maksas parāds.   

5. Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu un Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms līgums uz vienu gadu, ar tiesībām īres termiņa 

pagarināšanas, ja nav īres un pamatpakalpojumu parāda. 

Pamatojoties  uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm 

vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja 

dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils 

Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj:  

1. Pagarināt ar A. D.,  dzīvojamās telpas īres un pakalpojumu  līgumu Nr. 6-47/16/24  uz 

vienu gadu, ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres vai pamatpakalpojumu 

maksājuma termiņa kavējumu. 

2. Uzdot A. D. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu termiņa pagarināšanu ar Aļonu 

Dronku, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

31. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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 2019. gada 

20.novembra domes sēdes lēmumiem (protokols Nr.14., 10.-18.p.), tika noteikta nomas 

tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem: 

56680020101,56680010260,56680010246,56760040029,56960060059,56460060558,564600

60271, 56460060499,56460060250. Zemes lietu komisija 2019.gada 13.decembrī rīkoja 

nomas tiesību izsoli uz katru zemes vienību. 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (9 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 56680020101, 56680010260, 56680010246, 56760040029, 56960060059, 



56460060558, 56460060271, 56460060499, 56460060250 zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātus: 

 

Nr.

p.k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgaba

la izsoles 

sākumcena 

EUR 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko nomas 

maksu  

1. 56680020101 1,8179 100,00 10,00 SIA Daģis, Reģistrācijas Nr. 

45403014624, nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 110,00 

2. 56680010260 6,0 330.00 10,00 A.L., personas kods [..], nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu EUR 

540.00 
3. 56680010246 2,8 154.00 10,00 A.L., personas kods [..], nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu EUR 

164,00 
4. 56760040029 4,28 171.20 10,00 Z/S “Jaunpļaviņas” Reģistrācijas Nr. 

45401020927, nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 181,20 

5.  56960060059 7,3895 332.53 10,00 ZS”Vīpīte”, Reģistrācijas Nr. 

45401018246, 

nosolītā nomas maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 642.53 

6. 56460060558 1,3955 55,82 10.00 Z/S “Vāļi”, Reģistrācijas Nr. 

45401016781, 

nosolītā nomas maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 155,82 

7. 56460060271 1,3531 54,12 10.00 U.G., personas kods [..], nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu EUR 

64,12 
8. 56460060499 1,1782 47,13 10,00 SIA “Mazie Leimaņi”, Reģistrācijas Nr. 

45403050803, nosolītā nomas maksas 

summa kopā ar sākumcenu EUR 117.13 

9. 56460060250 0,6 28.00 10.00 U.G., personas kods [..], nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu EUR 

38.00 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar SIA Daģis, Reģistrācijas Nr. 

45403014624, juridiskā adrese: „Bites” Variešu pagasts,  Krustpils novads, LV-5236, par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101 nomu. 

3. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar A. L., personas kods [..],   

adrese: [..], Krustpils pagasts,  Krustpils novads, LV-5204, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56680010260 un 5668010246 nomu.  

4. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Zs Jaunpļaviņas,  Reģistrācijas 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads, LV-5226, 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029 nomu.  

5. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS ”Vīpīte”, Reģistrācijas Nr. 

45401018246, juridiskā adrese: „Vīpīte”, Vīpes  pagasts,  Krustpils novads, LV-5238, par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059 nomu.  

6. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS ”Vāļi”, Reģistrācijas Nr. 

45401016781, juridiskā adrese: „Vāļi”, Atašienes  pagasts,  Krustpils novads, LV-5211, par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558 nomu.  



7. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar U. G., personas kods [..], adrese: 

[..], Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211, par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56460060271 un 56460060250 daļas, nomu. 

8. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Mazie Leimaņi”, 

Reģistrācijas Nr.45403050803, juridiskā adrese: „Dārznieki”, Varakļānu  pagasts,  Varakļānu 

novads, LV-4836, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499 nomu. 

9. Slēgt zemes nomas līgumus uz 6 gadiem no 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim.  

10. Noteikt zemes nomas maksu gadā saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem.  

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

11. 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). 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās 

 

32. Par Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas 

komisijas sastāva papildināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 

Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 2016/4 “Krustpils 

novada pašvaldības nolikums” 23. punktu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Izdarīt nolikuma “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” 4.1. apakšpunktā grozījumu un skaitli un vārdu “7 (septiņu)” aizstāt ar 

vārdu “astoņu”. 

2. Ievēlēt Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju, teritorijas plānošanas 

un darba ar uzņēmējiem speciālisti Ingu Rubeni Krustpils novada pašvaldības 

Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijā. 

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

 

 

33. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu 

 

Krustpils novada pašvaldības jurists I. Jaševs skaidro kārtību, kā notiek atklāta 

balsošana par vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu.  

 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2019. gada 20. novembrī 

pieņēma lēmumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019. gada 13. decembrim. Līdz 

noteiktajam laikam pašvaldībā saņemti četri pieteikumi, izvirzot vēlēšanu komisijas locekļu 

amatiem kandidātus Raiti Eglīti-Tropuliņu, Tamāru Latiševu, Solvitu Čanderi un Ilonu 

Golovcevu. Kandidāti atbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 6. panta prasībām. Pieteikumā norādītas ziņas 

atbilstoši Likuma 8. panta pirmās daļas prasībām. 

Krustpils novada vēlēšanu komisijai jāsastāv no septiņiem locekļiem – komisijas 

priekšsēdētāja un sešiem komisijas locekļiem. Pašreiz komisijā ir pieci locekļi, tāpēc, lai 

komisija būtu pilnā sastāvā, jāievēl divi komisijas locekļi. 



Saskaņā ar Likuma 10. panta otro daļu, par katru kandidātu balso atsevišķi. Par 

ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņems visvairāk balsu. 

Deputāti atklāti balso par Raita Eglīša-Tropuliņa ievēlēšanu: 

Par - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs 

(jun.), (5 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Daina Kalve, Līga Zalāne, Pēteris Gravāns, Juris 

Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa (5 balsis); 

Deputāti atklāti balso par Tamāras Latiševas ievēlēšanu: 

Par  - Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga 

Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (8 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- Dace Vītola, Egils Jaksons (2 balsis); 

Deputāti atklāti balso par Solvitas Čanderes ievēlēšanu: 

Par - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Daina Kalve (10 

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav; 

Deputāti atklāti balso par Ilonas Golovcevas ievēlēšanu: 

Par - Kārlis Pabērzs, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija 

Brūniņa, Daina Kalve (6 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Pēteris Gravāns (4 balsis) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu, 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.pantu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo un otro daļu,  

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Ievēlēt Solvitu Čanderi un Tamāru Latiševu par komisijas locekļiem Krustpils 

novada vēlēšanu komisijā.  

2. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas kandidātiem, kuri var aizstāt vēlēšanu 

komisijas locekļus, noteikt Ilonu Golovcevu. 

3. Uzdot administratīvai nodaļai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu 

komisijai par komisijas locekļu ievēlēšanu Krustpils novada vēlēšanu komisijā.  

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

 

 

34. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 
 

Izskatot 2019.gada 17.decembra R. R., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs) par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..], Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu, ar tiesībās pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās 

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku 

vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz 



noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, 

izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, 

Daina Kalve (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj:  

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā R. R., uz dzīvokli pēc adreses [..], 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils uz vienu gadu ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. R. R., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja R. R., neizpilda šo 

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

turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu ar R. R., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11. 10 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2019. gada 18. decembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 16, 13.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 56940080208 Variešu pagastā daļas ar platību 2,5 ha  zemes 

nomas tiesību izsoles noteikumi 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Nomas tiesību izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

organizējama un rīkojama pirmreizēja mutiska atklāta nomas tiesību izsole Krustpils novada 

pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra apzīmējums 56940080208 daļai 2,5 ha platībā (turpmāk tekstā – 

Objekts). 

2. Izsole notiek ievērojot likuma "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu"1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2018. gada 29.jūnija MK noteikumus Nr. 350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi " 

3. Izsoles vieta un laiks Krustpils novada domes sanāksmju zālē A7, 2020.gada 17.janvāris 

plkst. 9.00. 
4. Izsoli organizē un veic Krustpils novada Zemes lietu komisija. Ar izsoles noteikumiem 

var iepazīties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils novada 

domē. Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos – Līga Garkalne, telefons 

65237627, 28300194. 

2.Objekta raksturojums 

 

2.1.  Objekta adrese, kadastra 

apzīmējums 

„Kārklinieki”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra apzīmējums 56940080208 daļa, platība – 

2,5 ha, no tiem iznomājamā lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 2,5 ha platībā, izmantošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (0101). 

2.2. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Nav 

2.3. Objekta sākuma nomas 

maksa gadā  

175,00 EUR  gadā (bez Pievienotās vērtības 

nodokļa) 

2.4 Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi 

2.5. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

objektu 

Ziemāju sējums 
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3.Izsoles veids un maksājumi 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar 

augšupejošu soli. 

3.1. Reģistrācijas maksa 15.00 EUR 

3.2. Drošības nauda 17.50 EUR 

3.3. Maksāšanas līdzekļi un to 

proporcijas 

100% euro. 

3.4. Izsoles solis 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) 

 

4.Izsoles priekšnoteikumi un norises kārtība 

4.1    Informācija par objektu, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts      

   tiek    publicēts Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4.2 Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta fiziska persona vai juridiska 

persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt izsolāmo 

mantu un kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu parādu par Krustpils novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

4.3 Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles 

noteikumos paredzētā reģistrācijas maksa, kā arī jāiemaksā drošības nauda  

4.3.1. reģistrācijas maksa un drošības naudas apmaksa veicama ar bezskaidras naudas         

pārskaitījumu uz  Krustpils novada pašvaldības kontu bankā – Konta Nr.LV55 UNLA  

0050   0143 2307 5. 
4.4 Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā norāda: 

Fiziska persona (uzrādot pasi), reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus: 

iznomātājam adresētu pieteikumu (2. Pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas 

kods deklarētās dzīves vietas adrese, nomājamā zemesgabala platība, kadastra 

apzīmējums un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, reģistrācijas maksas un 

drošības naudas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

         Juridiska persona reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus; 

Iznomātājam adresētu pieteikumu, juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, 

reģistrācijas numurs, nomājamā zemesgabala platība, kadastra apzīmējums un zemes 

nomāšanas laikā plānotā darbība. 

Reģistrācijas maksas un drošības naudas iemaksas apliecinošu dokumentu,  

Komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju,  

Uzņēmuma reģistra izziņa par attiecīgā komersanta amatpersonu pārstāvības tiesībām 

dalībniekiem, ja iepriekšminētā informācija nav Domes rīcībā. 

4.5 Ja kāds no pretendentiem pieteikumā nav iekļāvis visu minēto informāciju vai norādījis 

nepatiesas ziņas,vai ir 4.2. punktā minētais parāds, komisija pieņem lēmumu par nomas 

tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6 Nomas tiesību izsole notiks 2020.gada 17.janvārī plkst.9.
00

, Krustpils novada domes 

sanāksmju zālē A7. 

4.7 Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā-

27.kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, no sludinājuma publicēšanas dienas Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, līdz 2020.gada 15.janvārim, 

plkst.16.
30

 

4.8 Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles 

dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai juridiskais 

nosaukums, pieteikuma saņemšanas datums un laiks iesniegšanas secībā. 

4.9 Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu pēc sludinājuma publicēšanas 

dienas Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, saskaņojot to ar 

Variešu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni: 28308041. 

4.10 Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atzītas par 

izsoles dalībniekiem. 

http://www.krustpils.lv/
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4.11 Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks. 

Iznomātājs  ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas ir 

izsoles sākuma nomas maksa plus viens izsoles solis. 

4.12 Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, uzskatāms, ka ir atteicies no dalības izsolē.  

4.13 Izsoles komisija pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz 

dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā ierakstītajam 

numuram. 

4.14 Pirms nomas tiesību izsoles sākšanas, izsoles dalībnieki paraksta izsoles noteikumus, 

tādējādi apliecinot, ka pilnībā ar tiem ir iepazinušies un piekrīt tiem. 

4.15 Izsoles vadītājs īsi raksturo nomā izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākuma nomas 

maksu, kā arī izsoles soli – summu par kādu izsoles sākuma nomas maksa tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.16 Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas solīšanas process. Izsoles gaita tiek protokolēta. 

Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi. 

4.17 Izsole notiek ar augšupejošu soli, kas noteikts 10.00 EUR (desmit euro)  apmērā. 

Solīšana sākas no objektam noteiktās izsoles sākuma nomas maksas un notiek tikai pa 

noteikto izsoles soli.  

4.18 Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Izsoles 

vadītājs paziņo dalībnieka numuru un piedāvāto nomas maksu. 

4.19 Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo solīto augstāko nomas maksu. Nomas tiesības ir nosolījis 

dalībnieks, kas solījis pēdējo augstāko nomas maksu.  

4.20 Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu 

sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. 

4.21 Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu, savu piekrišanu 

nomāt izsoles objektu par nosaukto nomas maksu apliecina mutvārdos un rakstiski, 

parakstoties izsoles pretendentu sarakstā.  

4.22 Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek 

atmaksāta drošības nauda. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

 

5.Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

5.1. Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, 

otrais paliek izsoles organizētājam. 

5.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu un iesniedz izsoles protokolu domē apstiprināšanai. 

5.3. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome, pirmajā domes sēdē no izsoles 

dienas, pieņemot lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju. 

5.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz sešiem gadiem.  

5.5. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un 

kārtībā. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 

5.6. .Ja izsoles uzvarētājs 20 dienu laikā pēc izsoles Līgumu nav noslēdzis un nav rakstiski 

informējis pašvaldību par apstākļiem, kas kavē slēgt līgumu, tas zaudē nomas tiesības uz 

nosolīto zemes gabalu un nomas tiesības tiek piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir 

piedāvājis pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās nosolītās nomas maksas. 

5.7.Ja tādi dalībnieki, kuri  ir piedāvājuši pēdējo nosolīto nomas maksu pirms visaugstākās 

nosolītās nomas maksas, ir vairāki, priekšroka tiek dota pretendentam to reģistrācijas kārtībā 

izsoles dalībnieku reģistrā. 

  



 

 

6. Nenotikušas, spēkā neesošas un atkārtotas izsoles 

 

6.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

6.1.1. uz atkārtoto izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

6.1.2. neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

6.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

6.3. Nomas tiesību izsoles noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ar nomas tiesību izsoles 

noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumā: 

1. Zemes gabala izvietojuma skice uz 1 lpp, 

2. Pieteikums zemes nomas tiesību izsolei. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         K. Pabērzs



PIELIKUMS NR.1 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Variešu pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56940080208,   nomas platība 2,5 ha. 

 
  



PIELIKUMS NR.2 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgā  

neapbūvētā zemes gabala Variešu pagastā  

 ar kadastra apzīmējumu 56940080208 daļas 

  zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem 

 

KRUSTPILS NOVADA DOMEI 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

PIETEIKUMS 

Zemes nomas tiesību izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080208 daļa -2,5 ha 

platībā zemes nomas tiesību izsoli. 

 

Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ........................................................... 

 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

-Reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs dokuments 

-Drošības naudas iemaksas apliecinošs dokuments 

citi__________________________________________________________________ 

 

 

2020. gada ___________________ 

 

   __________ 

/paraksts/ 

 

 


