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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 
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Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne,  Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Komunālās saimniecības 

nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, Juriste I. Stupāne,  Administratīvās nodaļas vadītāja Līga 

Garkalne, Datorspeciāliste Anita Dzenuška, Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs 

Ilmārs Luksts, Projektu koordinatore Tamāra Latiševa,  Projektu administratore Solvita 

Čandere, Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Naidovskis, Atašienes  pagasta pārvaldes 

vadītāja Ilona Zalāne, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Personāla vadības 

speciālise Rasma Mazulāne. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti: Kārlis Stars, Mārtiņš Felss – attaisnojošo iemeslu dēļ. 

 

 

1.  

Darba kārtība 

 

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

1. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Ceļtekas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bebrusēta”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

3. Par dzīvokļa “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu 

4. Par Attīstības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 
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5. Par nekustamā īpašuma “Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

6. Par nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta „Gaidas” apstiprināšanu 

9.  Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju 

10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2020. gadam” 

11. Par apmaksāta ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu  

Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

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

darba kārtību: 

 

1. Darba kārtība  

2. Par zemes ierīcības projekta „ Miglāji” apstiprināšanu 

3. Par nekustamā īpašuma “Dūcāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

4. Par nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

5. Par nekustamā īpašuma “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

7. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu 

8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

9. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā 

10. Par medību tiesību nomu Vīpes pagastā 

11. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

12. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14. Par dzīvokļa “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu 

15. Par Attīstības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

16. Par nekustamā īpašuma “Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

17. Par nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

19. Par zemes ierīcības projekta „Gaidas” apstiprināšanu 

20.  Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju 

21. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 

22. Par apmaksāta ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam 

  



 

Izpilddirektora informācija 

 

 

Izpilddirektors R. Spēks ziņo, ka tiek slēgti līgumi ar privātmāju īpašniekiem par 

atkritumu apsaimniekošanu un izvešanu. 

R. Spēks informē par autobusu iepirkumu procesa noslēguma posmu – 18. augustā 

notiks pretendentu pieteikumu atvēršana.  

15. jūlijā Krustpils pagasta pārvaldes telpās notika tikšanās ar pārvalžu vadītājiem. 

Klātienē tika apsekots  pašvaldības autoceļa 1-15 Glāznieki –Mežākas, kuru plāno izmantot 

transportam uz un no atradnes, kā arī segkārtas un derīgā materiāla pagaidu krautņu 

izvietošanai. Uzņēmējs tiks aicināts uz sarunām, šī jautājuma apspriešanai. 

Variešu sākumskolas sporta zāles piebūves bojātās ārsienas paneļu nomaiņai tiks 

slēgts līgums ar SIA “JuN’, darbus plāno pabeigt līdz šī gada 31. augustam. 

Turpinās darbi pie Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas siltināšanas un 

rekonstrukcijas. 

Pabeigti  pašvaldības autoceļa “Ceļš pie Oglēm” būvdarbi. 

Zivju pavairošanas projekti iesniegti LAD. Notiek darbi pie Lidlauka ceļa 

projektēšanas. Norit darbi pie Gājēju un veloceliņa no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai.  

Krustpils pagasta Spunģēnos notiek Braslavas ielas atjaunošanas darbi.  

Pie Laukezera autostāvvietas taps rotaļu laukums „Prāto kopā ar Laukezera lāčiem“. 

 

 

2. 

Par zemes ierīcības projekta „ Miglāji” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot SIA “METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, juridiskā adrese:Ģertrūdes 

iela 47-3, Rīga, LV-1011 sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Anduļa Vāvera (sertifikāts 

CA 0021) 2020.gada 29.jūnijā iesniegto  iesniegumu par zemes ierīcības projekta “Miglāji”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Miglāji”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5668 001 0046 uzsākts pēc tā īpašnieka  Jāņa Rubiķa , ,adrese: 

“Miglāji Lauciņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, 2020.gada 5.maija iesnieguma. 

Nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 77,9 ha. Zemes 

ierīcības projekts izstrādāts vienai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0007  ar 

platību 67,5 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

2020.gada 30.aprīļa lēmumu (sēdes protokols  Nr. 9, p.9”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu Kūku pagastā 

 / Miglāji,56700020007/”).  

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Miglāji” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56700020007 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa ir izstrādāta bez 

piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, atbilstoši LR MK 2012.gada 

27.decembra noteikumiem Nr.1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jāveic 

atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes 

lietošanas veidi. 



Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Miglāji”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0007, ar platību 67,5 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0136 -  platība 34,0 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 567 002 0137 -   platība 33,5 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Miglāji” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem un nosaukumiem : 

1) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu5670 002 0136 -  

platība 34,0 ha atstājams nosaukums „Miglāji”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes 

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

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0137 -  

platība 33,5 ha – piešķirams jauns nosaukums “Vīgrieži”, Kūku 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 2020.gada 30.aprīļa   lēmumu (sēdes 

protokols Nr.9., p.9   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku pagastā /Miglāji 

56700020007/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Anduļa Vāvera  (sertifikāts 

Nr.CA0021) 2020.gada 29.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Miglāji” 

apstiprināšanu un, ņemot  vērā Anduļa Vāvera sagatavoto zemes ierīcības projektu “Miglāji”,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Miglāji”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5670 

001 0046), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670  002 0007 ar platību 67,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0136 -  platība 34,0 ha 

atstāt nosaukumu „Miglāji”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5670 002 0137 -  platība 33,5 ha 

– piešķirt jaunu nosaukumu “Vīgrieži”, Kūku pagasts,  Krustpils novads. Noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


 

Pielikumā- grafiskā daļa. 

 
 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Dūcāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Dūcāni” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599660 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 3.jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 3100. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 005 0317, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5696 005 0250-1.34 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 667.  Pašvaldības izdevumi : mērīšana, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 780. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR 3880.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Dūcāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 005 0317, ar kopējo platību 

1.34 ha par nosacīto cenu 3880 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.septembrī plkst.11:10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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 atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Irbes mežs” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599136 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 9.jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 11700. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 004 0517, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0442-2.38 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 208.  Pašvaldības izdevumi: mērīšana, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1050 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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



vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR 12750.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Irbes 

mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 004 0517, ar kopējo platību 

2.38 ha par nosacīto cenu 12750 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 250 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.septembrī plkst.11:00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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 atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Vicupēni” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000582045 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 



pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 3.jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 15300. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 002 0005, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 002 0084-6.98 ha kopplatībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 4827.  Pašvaldības izdevumi : mērīšana, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 750. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR 16050.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vīcupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 002 0005, ar kopējo 

platību 6.98 ha par nosacīto cenu 16050 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 250 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 4.septembrī plkst.11:20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

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 atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

6. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot V. S., (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads 

2020.gada 29.jūniju iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2019.gada  1.jūlijā ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.7-41/19/6. 

2. Iesniedzējam ir  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāds 76.44 EUR apmērā.    



 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Mežāres  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

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, Krustpils novada pašvaldība  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pagarināt ar V. S.,  2018.gada 1.jūlijā noslēgto īres Līgumu Nr.7-41/19/6 uz vienu gadu, ar 

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

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

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājaiu, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā 

līgumu ar V. 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 pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  

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

7. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot  O. B.  (turpmāk- Iesniedzējs),   adrese:  [..], Krustpils novads, 2020.gada 

26.jūnija iesniegumu ar lūgumu  pārslēgt dzīvokļa [..], Krustpils novads īres līgumu uz viņa 

vārda sakarā ar iepriekšējas īrnieces, iesniedzējas mātes A. B. (personas kods [..]) nāvi. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2015.gada 1.augustā, noslēgts dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr.6-47/15/121, starp pašvaldību un A. B.  

2. Iesniedzēja deklarētā dzīvesvieta  no 27.06.2001., ir dzīvoklis, ko apliecina 

Iedzīvotāju reģistra datu bāze; 

3. A. B. mirusi [..]. [Pamats: [..] Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta 

miršanas apliecība [..]] 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta trešo daļu, Iesniedzējs  ir 

atzīstams par īrnieces ģimenes locekli. Atbilstoši šī likuma 14.panta ceturtajai daļai īrnieka 

nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

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



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

nosacījumus ,  

Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.  6-47/15/121 ar  O. 

B.  par dzīvokļa [..], Krustpils novads īri. 

2. Uzlikt par pienākumu  O. B. viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas noslēgt Kūku 

pagasta pārvaldē īres līgumu Par dzīvokļa īri. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

 

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. 

   

 
    

8. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 29.jūnija R. M. (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegumu kurā lūdz 

iznomāt pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību pēc adreses [..] Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Atašienes  administratīvajā teritorijā, kā 

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

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “ [..], Krustpils novads, slēdzot terminētu 

līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzēja 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; 

  



atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

Krustpils novads uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un 

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar R. M. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

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. 
      

 

9. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 06.07.2020. saņemts Attīstības nodaļas vadītājas Ingas 

Rubenes iesniegums, reģistrēts ar Nr.2.1-11.1/20/1641,  ar lūgumu izslēgt viņu no Krustpils 

novada pašvaldības komisiju sastāva. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un 

darba grupās un Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 23.punktu,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Izbeigt Ingas Rubenes  darbību sekojošās Krustpils novada pašvaldības pastāvīgajās 

komisijās: 

1) Zemes lietu komisijā; 

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

rezultātu izvērtēšanas komisijā; 

3) Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijā; 

4) Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijā; 



5) Konkursa “Lēciens biznesā”- atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai 

izvērtēšanas komisijā; 

6) Konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” vērtēšanas komisijā; 

7) Konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijā. 

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

 

 

10.  

Par medību tiesību nomu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 08.07.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskata mednieku kluba „Vīpietis”, reģ. Nr. 40008163518, juridiskā adrese 

„Vālodzīte”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes priekšsēdētāja Jura 

Puriškeviča 2020. gada 7.jūlija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 56960040334, kas atrodas mednieku kluba medību iecirknī. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo Kadastra informāciju, tika 

konstatēts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56960040334 piekritīga pašvaldībai, 

zemes vienība nav iznomāta. 

Medību likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai, savukārt 29.pants nosaka, ka 

zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem 

postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja medību tiesības nav 

nodotas citam medību tiesību lietotājam. Gadījumā, ja medību tiesību īpašnieks medību 

tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību 

tiesību nodošanas līgumā. Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421“Medību 

noteikumi” 13. un 14.punkts nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību 

tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu 

zemes vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums. Medību tiesības vienlaikus var nodot 

tikai vienai personai. Mednieku klubam „Vīpietis” ir spēkā esoši līgumi par medību tiesību 

nomu citos pašvaldības īpašumos.2012.gada 20.jūnija Krustpils novada pašvaldības medību 

tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi nosaka, ka medību tiesību nomas līgumu slēdz 

uz 5 gadiem, un nomas maksa ir EUR 0,43 par  hektāru gadā bez PVN. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne,  Pēteris 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

      1.Iznomāt medību tiesības un slēgt  medību tiesību nomas līgumu ar mednieku klubu 

„Vīpietis”, reģ. Nr. 40008163518, juridiskā adrese: „Vālodzīte”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56960040334 – 11,077 ha platībā. 

      2. Noteikt medību tiesību nomas līguma termiņu - 2025.gada 31.jūlijs.   

      3. Noteikt nomas maksu 0,43 EUR par vienu hektāru gadā bez PVN. 

      4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

      5. Mednieku klubam „Vīpietis”, noslēgto medību tiesību nomas līgumu iesniegt Valsts 

meža dienestā reģistrēšanai medību iecirkņa sastāvā. 

      6. Lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 



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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 
11. 

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B.Voltmane. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 09. jūlijā saņemts Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” direktores pienākumu izpildītāja Gunāra Meikšāna 

iesniegums ar lūgumu atļaut pieņemt dāvinājumus: 

1. Labklājības ministrijas dāvinājumu - individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas 

maskas 3 700 gab.) 2 442,09 EUR vērtībā. Dāvinājuma izlietošanas mērķis – 

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem;  

2. SIA MAGNUM MEDICAL dāvinājumu – medicīnas un higiēnas materiālus 

88,68 EUR vērtībā. Dāvinājuma izlietošanas mērķis – lietošanai pansionāta 

klientiem. 

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

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

Krustpils novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites 

un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne,  

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pieņemt dāvinājumus Krustpils novada pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” 

vajadzībām: 

1.1. Labklājības ministrijas dāvinājumu - individuālos aizsardzības līdzekļus 

(sejas maskas 3 700 gab.) - 2 442,09 EUR vērtībā;  

1.2. SIA MAGNUM MEDICAL dāvinājumu – medicīnas un higiēnas materiālus 

-  88,68 EUR vērtībā.  

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūrai ”Jaunāmuiža” dāvinājumus izlietot atbilstoši 

noteiktajiem dāvinājuma mērķiem.  

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

  



 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Ceļtekas”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  
 

 Ziņo K. Pabērzs. 

 

Ar 2020.gada 20.maija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 18.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 11830.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 12030 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– [..].  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 

1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro 

daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 003 0261 ar kopējo platību 6.36 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītāja – [..], personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 12030 

EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējas, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

13.  

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bebrusēta”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  
 

  

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Ar 2020. gada 20. maija Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.8., 

19.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads par  nosacīto cenu EUR 20 520.   

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres  zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000565655 uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 



pēdējo nosolīto cenu 20 720 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja – SIA Mežbrēķi, 

reģistrācijas Nr.45403026642.  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma, pārejas noteikumu 

20. punktā noteikto ierobežojumu, Krustpils novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par Krustpils novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 003 0334, ar kopējo platību 7,76 ha, atsavināšanu – otrajā izsolē par nosolīto cenu 20 

720 EUR. 

Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi 

bilances vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta 

vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus 

vērtība 

2020. gada 21. 

februārī  EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020. gada 

1. janvārī  

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības 

dati) EUR 

2020. g. 2. janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena 

EUR 

Otrās  izsoles 

sākumcena 

EUR 

21 600 4 869 3 327,79 22 800 20 520 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 17. punktu, 77. pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. pantu, 

6. panta otro daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9. panta  otro daļu un 10. panta 

otro daļu, un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3. panta otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto likuma,  pārejas 

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 003 0334 ar kopējo platību 7,76 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – SIA Mežbrēķi, reģistrācijas Nr.45403026642 (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 20 720 EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – ar projektu “Mežāres kultūras nama un pagasta 

pārvaldes ēkas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai” (SAM 4.2.2., ERAF 

finansējums) saistītie iekštelpu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi. Investīciju 

projekta rezultātā tiks uzlabota Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas telpu 

energoefektivitāte kopumā un telpas, kurās paredzēti vienkāršotās atjaunošanas 

būvdarbi - vizuāli pievilcīgas un atbilstošas mūsdienu estētiskajām vajadzībām. 

Investīciju projekts atbilst Attīstības programmā definētajam rīcības virzienam 

(turpmāk - RV) RV9 Ēku un teritorijas apsaimniekošana Uzdevumam 9.1. Uzlabot 

pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekts iekļauts  Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. 

februārī, prot.nr. 3, 10.p.). sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā  no 

2020. gada līdz 2022. gadam” (10. punkts). 

3. Lūgt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 

nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 003 0334 ar kopējo platību 7,76 ha, atsavināšanu - otrajā izsolē par nosolīto cenu 

20 720 EUR. 



4. Pēc lēmuma 3. punktā pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība 

slēdz pirkuma līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 20 720  EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

14.  

Par dzīvokļa “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu 

  

Ziņo K. Pabērzs. Jautā A.Vetere. Atbild D. Vītola. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119690-18 uz Krustpils novada 

pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 585/11942 domājamām daļām  

un dzīvokļa īpašuma 60.4 m 
2
 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts [..] iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar [..], 2019.gada 30.maijā noslēdza Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 8-41/19/24 par pašvaldības dzīvokļa īri. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, bet  šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  

īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā 

daļā minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2020.gada 12.jūnija nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  

15 derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 

1900 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1716 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar 

objekta inventarizācijas lietu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  

Ņemot vērā, iepriekš noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Krustpils 

pagastā,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 2900. EUR.  



Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, 

sesto un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.
1 

panta piekto daļu un Ministru 

kabineta 2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās 

personas manta” 3.punktu,  un Uģa Midzeņa  iesniegumu,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 

5694 900 0010), ar kopējo platību  60.4 m
2
  un kopīpašuma 585/11942 domājamās 

daļas no būves un zemes, par nosacīto cenu 2900 EUR, nosakot maksimālo nomaksas 

termiņu - piecus gadus.  

2.  Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt 

visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

15. 

Par Attīstības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

 

Ziņo R. Spēks. Jautā A. Vetere. Atbild R. Spēks. Izsakās V. Stiebriņa. 

 

LR Likuma „Par pašvaldībām” 69.panta 4.punkts nosaka, kas Pašvaldības 

izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 

vadītājus.  

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 “KRUSTPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, apstiprināti ar Krustpils novada domes 

22.06.2016. lēmumu (protokols Nr.9., 1.p.), 38.9.punkts nosaka, ka pašvaldības 

izpilddirektors pieņem darbā un atbrīvo no darba, materiāli motivē, piešķir atvaļinājumus 

Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, izdodot attiecīgus rīkojumus, saskaņojot ar Domes 

priekšsēdētāju.  

LR Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var 

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

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

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks ierosina iecelt par 

Attīstības nodaļas vadītāju Attīstības nodaļas projektu administratori Solvitu Čanderi. 

2020.gada 13.jūlijā saņemts Attīstības nodaļas Projektu administratores Solvitas 

Čanderes, (personas kods [..]), iesniegums, kas reģistrēts Krustpils novada pašvaldībā ar 

reģ.Nr.2.1-30/20/1699 par to, ka viņa piekrīt pildīt Attīstības nodaļas vadītāja pienākumus ar 

nodaļas vadītāja apstiprināto amatalgu un slodzi.  

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 

69.panta 4.punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 

“KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 38.9.punktu,  



atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iecelt par Attīstības nodaļas vadītāju Attīstības nodaļas projektu administratori Solvitu 

Čanderi, (personas kods [..]) ar 2020.gada 15.jūliju. 

2. Attīstības nodaļas vadītāja amatalga un slodze tiek noteikta saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu (apstiprinātu ar 

2016.gada 20.janvara Krustpils novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.1.) ar grozījumiem).  

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram izdarīt grozījumus Solvitas 

Čanderes Darba līgumā, saskaņā ar šī lēmuma 1.un 2.punktu. 

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

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma “Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Sūnmala” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599888 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 

77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu 

īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. 

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, 

bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā 

noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 8.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 2000. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 003 0094, 0,84 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 222.  Pašvaldības izdevumi : mērīšana, meža 

taksācija, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1359 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  3360.  



 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 003 0094, ar kopējo 

platību 0,84 ha par nosacīto cenu 3360 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

4.septembrī, sākot no plkst.11.00 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 atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Kārtupes” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599540 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 9.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 



vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 23000. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 005 0124, 9,6 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1200.  Pašvaldības izdevumi : meža taksācija, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 550 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  28000.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 005 0124, ar kopējo 

platību 9,6 ha par nosacīto cenu 28000 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

4.septembrī, sākot no plkst.11.00 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 atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Spulgas” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600861 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 

un atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 



subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 6.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 5000. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 004 0019, 2,59 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1147.  Pašvaldības izdevumi : mērīšana, meža 

taksācija, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1322 EUR. 

 Balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

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

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 

EUR  7800.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 004 0019, ar kopējo platību 

2,59 ha par nosacīto cenu 7800 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 200 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 100 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

4.septembrī, sākot no plkst.11.00 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 atsavināšanas 

rezultātu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

  



 

 

19. 

Par zemes ierīcības projekta „Gaidas” apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Izskatot SIA “LL Projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes 

iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214 sertificēta zemes ierīcības darbu 

veicēja Edgara Kauranena (sertifikāts CA 0015,izsniegts 18.10.2019. derīgs līdz 20.12.2022.) 

2020.gada 14.jūlija  iesniegumu Nr.078-2020 par zemes ierīcības projekta ”Gaidas”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Gaidas”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 56700010111 uzsākts pēc tā īpašnieka [..], personas kods [..] 

,adrese: [..]Krustpils novads, 2020.gada 4.jūnija iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 56700010111,56700010107,56700010265 

un 56700010356 ar kopējo platību 33.7 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 56700010111 ar platību 4,9 ha, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 27.maija lēmumu (sēdes protokols  Nr. 12, p.2). 

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56700010111 atrodas četras būves. 

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Gaidas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56700010111 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā 

veidā un bez piesaistes LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, atbilstoši LR MK 

2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 ”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 

jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība 

un zemes lietošanas veidi, apgrūtinājumus izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu 

elementu izvietojums, iegūstot precīzus digitālos datus. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Gaidas”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56700010111, ar platību 4,9 ha  

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

- projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56700010339 -  platība 3,3 

ha; 

- projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56700010344 - platība 1,6 

ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Gaidas” paredz priekšlikumus par zemes 

izmantošanas mērķiem, nosaukumiem un adresi: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56700010339 -  

platība 3,3 ha - atstājams nosaukums un adrese “Gaidas”, Kūku 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 56700010344 -  

platība 1,6 ha piešķirams jauns nosaukums „Gaidāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Zemes 

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

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 2020.gada 27.maija  lēmumu 

(sēdes protokols Nr.12. p.2 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku pagastā 



/Gaidas/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena  (sertifikāts 

Nr.CA0015) 2020.gada 14.jūlija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Gaidas” 

apstiprināšanu un, ņemot vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Gaidas”,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

56700010111), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56700010111, ar platību 4,9 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 56700010339 -  platība 3,3 ha - 

atstāt nosaukumu un adresi “Gaidas”, Kūku pagasts, Krustpils novads un zemes lietošanas 

mērķi - 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 56700010344 -  platība 1,6 ha 

piešķirt jaunu nosaukumu „Gaidāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads un adrese „Gaidāni”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. Noteikt zemes lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

 

20. 

 Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju 

 

Ziņo B. Voltmane un K. Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, MK 14.10.2014. noteikumu nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Aktualizēt Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plānu ( 

pielikums); 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


1. Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam aktualizēto Investīciju 

plānu ievietot Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietne www.krustpils.lv un  

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ( TAPIS).  

 

 

 

 

21. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu  

2020. gadam” 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē B. Voltmane. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par 

valsts budžetu 2019. gadam”,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga 

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

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2020/12 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

 

 

          

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

 

 

22. 

Par apmaksāta ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu 

Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Ziņo K. Brūniņa. 

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 07.07.2020. 

iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 42.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 150. 

pantiem, 151.panta pirmās daļas 3.punktu, Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma 31.un 36.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 25.pantu, kas 

nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes 

laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās 

pašvaldības nolikumā, 

   

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Līga Zalāne,  Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

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

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam: 

http://www.krustpils.lv/


1) apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas/ 14 (četrpadsmit) 

kalendārās dienas no 2020.gada 20.jūlija līdz 2020.gada 02.augustam (ieskaitot), par 

laika periodu no 20.06.2019. līdz 19.06.2020.; 

2) apmaksātu papildus atvaļinājumu 4 (četras) darba dienas no 2020.gada 03.augusta līdz 

2020.gada 06.augustam (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2019. līdz 19.06.2020.; 

3) pamatojoties uz Darba likuma 151.panta pirmās daļas 3.punktu, apmaksātu papildus 

atvaļinājumu 1 (vienu) darba dienu 2020.gada 07.augustā, par laika periodu no 

20.06.2019. līdz 19.06.2020.; 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2020.gada 20.jūlija līdz 2020.gada 07.augustam (ieskaitot), pildīt 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Kornēlija Brūniņa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdes vadītājs (1.-21. jautājums)  K.Pabērzs 

16.07.2020. 

 
Sēdes vadītājs (22. jautājums)   K.Brūniņa 

16.07.2020. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                  D. Ivanova 

16.07.2020. 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2020. gada 15. jūlija sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 11, 20. punkts) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Jēkabpils 

(vieta) 

 

2020. gada 15. jūlijā        Nr. 2020/12 

 

 

Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2020/1 “Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, 

kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam 

šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 736 891 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 019 399 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 2 518 749 euro. 

 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 738 648 

euro (1. un 15. pielikums). 

                 

4. Finansu un grāmatvedības nodaļa 2020. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 

mailto:novads@krustpils.lv


naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta 

pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        K. Pabērzs 


