
 

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 

 

2020. gada 18. martā                                                                                          Nr. 4. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis 

Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (no 1. darba kārtības jautājuma). 

  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Vīpes pagasta 

kultūras darba organizatore Kristīna Zvirbule. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

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

1.Par nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

2.Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām telpām  

3.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve (14 balsis), „pret”-

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

domes sēdes darba kārtību: 

 

Domes priekšsēdētāja informācija par deputātu pilnvarām 

1. Par nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

2. Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

mailto:novads@krustpils.lv


3. Par nekustamā īpašuma “Dārzs”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

4. Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-15, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu 

5. Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām telpām  

6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

7. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

11. Par grozījumiem 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmumā Nr.6, protokols 

Nr.1 “Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes 

(apakšsaimes) apstiprināšanu”  

12. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1.)  

„Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 

13. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Salas novada pašvaldību 

14. Par aizņēmumu Valsts kasē  ELFLA projekta Nr. 19-05-A00702-000066 

“Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4 – 4 “Joksti - Agrārbanka”, 1-10 

“Skudraine - Ganukrogs”, 6-8 “Pēternieki – Gravāni - Zīlāni”, 3(4)-15 “Mežāre  - 

Atašienes pagasta robeža”, 5-6 “Landzāni - Ezermuiža” pārbūve” realizēšanai 

15. Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Katru dienu ar piesitienu” izdošanai 

16. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

17. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

18. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

25. Par darbadienas pārcelšanu 2020.gada jūnijā 

26. Par zemes ierīcības projekta „ Stradi” apstiprināšanu 

27. Par grozījumiem 2017.gada 28.jūnija Krustpils novada domes ārkārtas  sēdes 

lēmumā “Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana” 

28. Par izmaiņām komisiju sastāvos 

29. Par nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

30. Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām telpām  

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 

  



Izpilddirektora atskaite par 2020. gada marta mēnesi 

 

Izpilddirektors informē par infrastruktūras uzlabošanas darbu organizēšanu, veco 

elektrības stabu demontāžu Krustpils pamatskolā, tiek veikti elektrības slodzes mērījumi 

apgaismojumam. Mežāres katlumājas skursteņa labošanai tiks slēgts līgums, norit darbs pie 

apgaismojuma iepirkuma specifikācijas izstrādes. Norit sarunas ar Lietuvas firmu par 

skolnieku autobusu iepirkumu Vīpes, Atašienes un Variešu pagasta pārvalžu skolām. 5. martā 

notika konkursa “Lēciens biznesā” projektu pieteikumu atvēršana. Sakarā ar ārkārtas situāciju 

tālākā pieteikumu izskatīšana pārcelta. Izpilddirektoru sanāksmē tika pārrunāts Kiberdrošības 

jautājums. Sanāksme par administratīvi teritoriālo reformu. Notika tikšanās ar pagasta 

pārvaldes  vadītājiem. Tikšanās ar kultūras darba organizatoriem par novada svētkiem Vīpes 

pagastā. No 18. marta līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanas beigām, slēdz administrācijas ēku 

apmeklētājiem, darbinieki daļēji strādā attālināti. Pagastu pārvaldēs maksājumus varēs veikt 1 

reizi nedēļā – trešdienās, no plkst. 9.00 – 16.00. Turpinās optimizēšanas un uzlabošanas darbs 

pie interneta pieslēgumiem (Vīpe un Kūkas izmantos LMT pakalpojumus) 

 

Projekti realizācijā uz 18.03.2020. 

Projekti ar Eiropas Savienības un citu institūciju līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  
Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Būvdarbu pārtraukums. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera" 

Notiek finansējuma līguma saskaņošana projektu 

pārraugošajā institūcijā.  

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

ciemā 

Saskaņota būvvaldē būvniecības ieceres 

dokumentācija, tiks izsludināts iepirkuma 

būvdarbiem 

Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

 

Saskaņota būvvaldē būvniecības ieceres 

dokumentācija, procesā būvniecības iepirkums. 

Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

LAD iesniegta iepirkumu un būvniecības 

dokumentācija; noslēgti līgumu – būvē SIA 

“Krustpils”, būvuzraudzība – SIA “Būvmetrs”.  

 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Projekts LAD apstiprināts, procesā kredīts Valsts 

Kasē, līgumu ar būvniekiem un uzraugiem slēgšana.  

Zivju resursu pavairošana Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2020.gadā  

21.02.2020. iesniegts. 

Sabiedrības informēšanas pasākumi 21.02.2020. iesniegts. 



par zivju resursu aizsardzību 

Atver sirdi Zemgalē! 4 personas iesaistītas sociālā rehabilitācijas 

pakalpojuma saņemšanā. 

 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 

Labiekārtošanas darbi pie Atašienes 

pagasta pārvaldes ēkas 

Noslēgts līgums SIA “LV ROADS” 18681,81 ar 

PVN. 

Pašvaldības ceļa nr.118 Jaunmuižas 

iela lietus ūdens novades, 

energoefektīva apgaismojuma un 

asfaltbetona seguma izbūve 

Norit projektēšana (SIA “SKA projekts”),  

Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Iepirkumi veikti, vēstule VARAM nosūtīta. 

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā Braslavas ielai  

Norit projektēšana (SIA “Dablv”).  

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā  Zaķu ielai  

Norit projektēšana (SIA “SET projekti”). 

Pašvaldības ceļa 1-48 "Ceļš pie 

Oglēm" atjaunošana 

Būvdarbu pārtraukums 

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai pārbūve 

Būvniecības nosacījumi izpildīti, drīzumā uzsāk 

būvdarbus. 

Ēkas “Vālodzīte” pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana 

Būvniecības ieceres dokumentācija piebraucamajam 

ceļam izstrādāta, procesā būvniecības iepirkums. 

Ielu apgaismojuma izveide Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

Noslēgts līgums par būvniecību (SIA “AAO 

projekts”) 5829,23 ar PVN 

Ielu apgaismojuma izveide Variešu 

pagasta Medņu ciemā 

Noslēgts līgums par būvniecību (SIA “AAO 

projekts”) 5979,53 ar PVN. 

Ūdensvada atjaunošana Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

Norit projektēšana, SIA “Ekolat” . 

 

 

 

Vīpes pagasta kultūras darba organizatores Kristīnas Zvirbules ziņojums par 

2020. gada Krustpils novada svētkiem Vīpes pagastā 21. jūnijā 

 

Vīpes pagasta kultūras darba organizatore Kristīna Zvirbule informē par situāciju ar 

novada svētku izmaiņām datumos. Plānošanas un organizatoriskie darbi  novada svētkiem 

norit jau no 2019. gada septembra. Tā kā Jēkabpils pilsēta noteica Pilsētas svētkus 27. jūnijā, 

tad  Krustpils novads nevarēja rīkot pasākumu tajā pašā datumā. Viesmākslinieki, kuri tika 

aicināti 20. jūnijā, pēc budžeta pieņemšanas norādīja, ka ir jau aizņemti Ādažu novada 

pasākumā. Vienīgais datums, kurā viņi varētu ierasties, ir 21. jūnijs, kas ir svētdiena. Tā kā 

22. jūnijs ir brīvdiena (pārcelta uz 13. jūniju – sestdiena), tad novada svētkus rīkos 21. jūnijā. 

Izstādes atklāšana Amatniecības centrā “Māzers” notiks 20. jūnijā, sestdienā. 20. jūnijā, kā jau 

ierasts, notiks ielīgošanas svētki Asotes pilskalnā. 

 Deputāti piekrīt novada svētkus rīkot 21. jūnijā, ja nebūs ārkārtas situācija, kas ir 

šobrīd izsludināta valstī. 

 

  



 

Domes priekšsēdētāja informācija par deputātu pilnvarām 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

2020.gada 02.martā Krustpils novada pašvaldībā saņemts Elīnas Serkovas, personas 

kods [..], adrese  [..], iesniegums pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.
1 

panta trešo daļu, atjaunot deputāta pilnvaras. 

 Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.
1 

panta astotā 

daļa nosaka, ka saņēmis iesniegumu par domes deputāta pilnvaru atjaunošanu, domes 

priekšsēdētājs nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un sniedz 

par to informāciju nākamajā domes sēdē. Ar brīdi, kad informācija par to sniegta domes sēdē, 

izbeidzas šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un tiek 

atjaunotas deputāta pilnvaras domes deputātam, kurš tās bija nolicis uz laiku, kamēr atradās šā 

panta trešajā daļā minētajā atvaļinājumā vai pildīja Saeimas locekļa, Ministru prezidenta, 

Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzdevumu ministra amata pienākumus.  

2020.gada 03.martā Krustpils novada domes priekšsēdētājs nosūtīja vēstuli Nr. 2.1-

11.1/20/217 Krustpils novada vēlēšanu komisijai “Par Elīnas Serkovas deputāta pilnvaru 

atjaunošanu”. 

Krustpils novada vēlēšanu komisija 2020. gada 4.martā (sēdes protokols Nr. 3, 

1. punkts) ar lēmumu, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam, ir atjaunojusi Krustpils novada deputāta pilnvaras Elīnai Serkovai, personas kods 

[..], un izbeigusi Krustpils novada pašvaldības deputāta pilnvaras Republikas pilsētas domes 

un novada domes deputāta statusa likuma 3.
1 

panta piektajā daļā uzaicinātajam deputātam 

Aldim Prokofjevam, personas kods [..]. 

Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3.
1 

panta astotajai daļai,  domes priekšsēdētājam ir pienākums sniegt informāciju, ko arī daru, 

par Krustpils novada deputāta pilnvaru atjaunošanu Elīnai Serkovai un ar šo brīdi izbeidzas 

deputāta Alda Prokofjeva Krustpils novada domes deputāta pilnvaras. 

Tāpēc kā papildus jautājumu lūdzu darba kārtību papildināt ar lēmumprojektu par 

Alda Prokofjeva atcelšanu no finanšu komitejas locekļa un  Elīnas Serkovas ievēlēšanu 

finanšu komitejā. 

 

 

1.  

Par nekustamā īpašuma “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000571668 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 21.februāra 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 

3500. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 001 0009, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5696 003 0078 – 1.8 ha. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1692.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 500 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 5000.  

 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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 001 0009, ar kopējo platību 

1.8 ha par nosacīto cenu 5000 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 50 EUR, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 15.maijā 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. 

 

  



2.  

Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000566083 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 21.februāra 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 

21700. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 003 0323, sastāv no zemes vienības ar  

kadastra apzīmējumu 5676 003 0394 – 10.81 ha. 

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 6699.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1320 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 23020.  

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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu “Lejiņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 003 

0323, ar kopējo platību 10.81 ha par nosacīto cenu 23020 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 50 EUR, noteikt izsoles 

laiku un vietu: 2020.gada 15.maijā 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. 

 

3. 

 Par nekustamā īpašuma “Dārzs”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. Jautā Elīna Serkova. Atbild K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000590237 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 21.februāra 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 

130. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 007 0439, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668 007 0292 – 0.0722 ha. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 55.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma mērīšanai, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 755 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 885.  

 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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Dārzs”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 007 0439, ar kopējo platību 0.0722 

ha par nosacīto cenu 885 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 15.maijā 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. 

 

 

4. 

Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-15, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils 

novads atsavināšanu  

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

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

dzīvoklis “Spunģēni 2”-15, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads (turpmāk- 

nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012593 15 uz Krustpils novada pašvaldības 

vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 600/8564 domājamām 

daļām  un dzīvokļa īpašuma 60 m 2 platībā. 

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

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar [..], 2015.gada 14.augustā noslēdza Dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 5-47/15/15 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 20.februāra 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 3400 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā Nekustamā 

īpašuma vērtība ir noteikta 2753 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar objekta 

uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot vērā, 

iepriekš noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Krustpils pagastā,  noteikt 

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 3650 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 Elmāra Reliņa  iesniegumu,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Spunģēni 2”-15, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads  (kadastra 

Nr. 5668 900 8945), ar kopējo platību  60 m2  un kopīpašuma 600/8564 domājamās 

daļas no būves un zemes, par nosacīto cenu 3650 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. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K. Stars 

5.  

Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām telpām 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Lai nodrošinātu efektīvu Krustpils novada pašvaldībai piederošu telpu izmantošanu, kā 

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

daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 



20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 79., 

80.un 81. punktu,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Noteikt šādu nomas maksu telpām, ja telpas iznomā publiskai personai, tās iestādei vai 

kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai novadā reģistrētām biedrībām, jauniešu 

organizācijām, atbilstoši nomas maksas noteikšanas metodikai 

(pielikumā): 

Nr. Nomas objekts (adrese, telpas Nr., 

platība pēc inventarizācijas lietas) un 

nododamas nomā  darbībai 

Laiks 

(stunda/mēnesis) 

Cena 

(EUR), bez 

PVN 

1.  Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, 

Krustpils novads  (telpa Nr.8-17.0 m
2
 un 

7-25.1 m
2
) 

Ar izglītību, mākslu un kultūru, saistītiem 

mērķiem 

 

 

1 h 

 

 

2.28 

Mēnesī 20.00 

2.  “Kokles”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads (telpa Nr.1 – 27.0 m
2 

un 

6- 14.9 m
2)

 

Ar izglītību, mākslu, kultūru un jauniešu 

brīvā laika pavadīšanas saistītiem 

mērķiem 

1 h 

 

2.28 

 

Mēnesī 20.00 

 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā “D/s Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 22.janvāra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.2., 

19), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “D/s Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, par  nosacīto cenu EUR 1640   

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 1690 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– [..].  

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

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Apstiprināt nekustamās mantas “D/s Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, Krustpils novads”, 

kadastra Nr. 5670 004 0483,  0.0818 ha platībā  izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguva solītāja - [..], personas kods [..], par augstāko nosolīto cenu 1690 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar [..] (turpmāk-pircēja) par nekustamā īpašuma pirkšanu par 

nosolīto cenu 1690 EUR. 



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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

7.  

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma un konkursa vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460 „Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

īstenošanas noteikumi” 33., 34., 35.punktu, ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 31.08.2017 

savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu Nr.P6-13/20 par Eiropas savienības struktūrfondu 

projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu 

(Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.3.4.0/16/I/001) 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. APSTIPRINĀT atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 

2. APSTIPRINĀT projektu konkursa vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

2.1. Angelīna Tukiša  -  Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste; 

2.2. Inga Rubene   - Attīstības nodaļas vadītāja; 

2.3. Vita Salmiņa  -  Projektu vadītāja; 

2.4. Daina Kalve  -  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  

priekšsēdētāja 

2.5. Inese Ziediņa  -  Sūnu pamatskolas direktore; 

2.6. Līga Zalāne  - Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts E. Jaksons 

  



8.  

Par nekustamā īpašuma “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada dome,  2020.gada 22.janvārī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.2., 

5) “Par nekustamā īpašuma “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, nosakot izsoles sākumcenu 40600 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 4.martam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 5.marta 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” 

17.12.2019., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

31700 40600 36540 6563 

 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.   

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, , Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Juris 

Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

“Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0153, 11.23 ha 

platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

otrajā izsolē par nosacīto cenu  36540 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 100 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 15.maijā plkst.11:30 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 šī lēmuma 

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 



5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

9.  

Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada dome,  2020.gada 22.janvārī pieņēma lēmumu sēdes (protokols Nr.2., 

6) “Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu”, 

nosakot izsoles sākumcenu 16900 EUR. 

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 4.martam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 5.marta 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” 

17.12.2019., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2019.gada 

1.janvārī 

10300 16900 15210 1805 

 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.   

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Juris 

Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošām 

īpašumam “Ceļtekas”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0261, 6.36 ha 

platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  15210 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 100 EUR, un izsoles 



laiku 2020.gada 15.maijā plkst.11:40 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 šī lēmuma 

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts E. Jaksons 

 

 

10.  
Par nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000565655 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 21.februārī 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   

21 600 EUR. Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5676 003 0334, sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0334 – 3.7 ha un 5676 003 0193 – 4.0600 ha. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 4869.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1200 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 22800.  



 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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 003 0334, ar kopējo 

platību 7.76 ha par nosacīto cenu 22800 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, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 15.maijā plkst.11:50 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. 

 

 

11.  

Par grozījumiem 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmumā Nr.6, protokols Nr.1 “Par 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes (apakšsaimes) 

apstiprināšanu” 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 2.panta sesto daļu, likumu “Par pašvaldībām”  21.panta 

13.punktu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

Izdarīt grozījumus 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmuma Nr.6 “Par Krustpils 

novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes (apakšsaimes) apstiprināšanu”,  

(protokols Nr.1) 5.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:  

“5. amatalgu ar 2020.gada 1.aprīli EUR 1659,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi 

eiro un 00 centi).” 

 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts K. Stars 

  



 

12. 

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

„Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”  

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 21.06.2010. MK noteikumi Nr.565. 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 64.punktu jaunā redakcijā:  

„64. Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, 

vecvecāku, adoptētāja un adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi: 

1)      ar darba slodzi no 0,1- 0,49 slodzēm- 50% no minimālās mēneša darba algas; 

2)      ar darba slodze no 0,5- 1 slodzei- vienas minimālās mēneša darba algas apmērā. 

Pabalsts tiek piešķirts viena gada laikā, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un miršanas 

apliecības kopiju, kā arī radniecību, laulību vai apgādību apliecinoša dokumenta kopiju, 

uzrādot oriģinālu. 

1.2.  izteikt 65.punktu jaunā redakcijā:  

„65. Darba devējs, saskaņā ar obligāto veselības pārbaudi, novērtējot nodarbināto darba 

drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu, īpaši iespējamo risku redzei, nodrošina 

redzes pārbaudi un apmaksā redzi uzlabojošos medicīnisko optisko līdzekļu (brilles, 

kontaktlēcas) iegādi vienu reizi gadā līdz EUR 100.00 darbiniekiem, proporcionāli darbinieka 

darba slodzei Lai amatpersona (darbinieks) saņemtu šajā punktā minēto kompensāciju, gada 

laikā pēc optisko līdzekļu (brilles, kontaktlēcas) iegādes tā iesniedz attiecīgajai Krustpils 

novada pašvaldības iestādei iesniegumu, kuram pievienots maksājuma oriģināls ar tajā 

norādītiem attiecīgās personas datiem. 

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

 

No sēžu zāles iziet deputāte A. Vetere 

 

13. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Salas novada pašvaldību 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Salas novada pašvaldība 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu par deleģēšanas 

līguma slēgšanu ar Krustpils novada pašvaldību par Salas novada pašvaldības funkcijās 

ietilpstošā pārvaldes uzdevuma izpildi – būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Salas 

novada administratīvajā teritorijā.   



Likuma „Par pašvaldībām” 10. pants nosaka, ka Pašvaldības pēc savstarpējas 

vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par 

funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu, 

tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiska persona 

var deleģēt citai publiskai personai tādu pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu 

pieņemšanu. Šādu pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo 

uzdevumu var veikt efektīvāk. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10. pantu, 15. panta 14. punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu, 

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

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš 

Felss, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 

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

 

1. Noslēgt ar Salas novada pašvaldību Funkciju deleģēšanas un finansēšanas līgumu (līgums 

pielikumā) uz 1 (vienu) gadu no 2020.gada 1.februāra  līdz 2021.gada 31.janvārim.  

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

 

    

 

14.  
Par aizņēmumu Valsts kasē  

ELFLA projekta Nr. 19-05-A00702-000066 “Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4 

– 4 “Joksti - Agrārbanka”, 1-10 “Skudraine - Ganukrogs”, 6-8 “Pēternieki – Gravāni - 

Zīlāni”, 3(4)-15 “Mežāre  - Atašienes pagasta robeža”, 5-6 “Landzāni - Ezermuiža” 

pārbūve” realizēšanai 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

Ziņo K.Pabērzs 

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

pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta piekto 

daļu, likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.2020/1 “Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”, 

LAD lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu Nr. 05.3-11/20/109-e no 05.03.2020. 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Vija 

Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 268 372,71 EUR Valsts kasē uz 30 gadiem ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 

gada. Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanu kārtējā gadā - 2020. gadā. 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

2021. gadā  EUR  8 946 

2022. gadā  EUR  8 946 

2023. gadā EUR 8 946 

2024. gadā EUR 8 946 

2025. gadā EUR 8 946 



2026. gadā EUR 8 946 

2027. gadā EUR 8 946 

2028. gadā EUR 8 946 

2029. gadā EUR 8 946 

2030. gadā EUR 8 946 

2031. gadā EUR 8 946 

2032. gadā EUR 8 946 

2033. gadā EUR 8 946 

2034. gadā EUR 8 946 

2035. gadā EUR 8 946 

2036. gadā EUR 8 946 

2037. gadā EUR 8 946 

2038. gadā EUR 8 946 

2039. gadā EUR 8 946 

2040. gadā EUR 8 946 

2041. gadā EUR 8 946 

2042. gadā EUR 8 946 

2043. gadā EUR 8 946 

2044. gadā EUR 8 946 

2045. gadā EUR 8 946 

2046. gadā EUR 8 946 

2047. gadā EUR 8 946 

2048. gadā EUR 8 946 

2049. gadā EUR 8 946 

2050. gadā  EUR  8 939,71 

 

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

 

15.  

Par finansiālu atbalstu grāmatas ”Katru dienu ar piesitienu” izdošanai 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 28. februārī ir saņemta AS “Latvijas Mediji” 

valdes priekšsēdētāja vēstule ar lūgumu finansiāli atbalstīt žurnālista, dzejnieka, publicista 

Andra Grīnberga grāmatas ”Katru dienu ar piesitienu” izdošanu. 

A. Grīnbergs jau vairāk kā 60 gadus darbojas kā žurnālists un publicists, īpašu 

uzmanību pievēršot Austrumlatvijas un Sēlijas ikdienai. Viņš ir vairāku grāmatu autors, kā arī 

trīs dokumentālo portretfilmu – “Ak, pasaulīt”, “Dakteris Kiršbergs” un “Jēkabpils Dižozols” 

– scenāriju autors un režisors. Filmas tapušas sadarbībā ar kinooperatoru Jāzepu Brenci. 

Grāmata būs nozīmīgs ieguldījums ne vien Latvijas žurnālistikas vēstures mantojuma 

saglabāšanā, bet arī Latvijas kultūrvēsturiskās vides atspoguļošanā. Par vairākiem novadiem – 

arī Krustpils novadu – viņš uzrakstījis dokumentāli un emocionāli tik pārliecinoši, kā tikai 

viņam tas iespējams. Atskatoties vēsturē, Grīnbergs uzsver pašvaldību un cilvēku nozīmi 

kultūras mantojuma saglabāšanā, cildina lauku skaistumu un lauku cilvēku nacionāli stingro 

un saimnieciski stingro nostāju. Caur savas personības prizmu Grīnbergs vēsta par cilvēkiem 

– laikmeta zīmēm -, ar kuriem ticies dažādos laikos un apstākļos. 

Pēc provizoriskās tāmes datiem - 800 grāmatu iespiešanas izmaksas ir 5 244 EUR bez 

PVN. Līdz ar to 1 eksemplāra pašizmaksa ir 6,56 EUR bez PVN.  

Lūgums finansiāli atbalstīt grāmatas izdošanu iespēju robežās.  



Atklāti balsojot: „par” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons,  Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Vija Stiebriņa, Kārlis 

Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

Juris Puriškevičs (1 balss),  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt finansiālu atbalstu 100 EUR apmērā grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” 

izdošanai. Finansējumu piešķirot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

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

 

Sēžu zālē atgriežas deputāte A. Vetere 

 

 

16.  
Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts L.K., personas kods [..], dzīvo [..] Krustpils 

novads, 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, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

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

Krustpils novads un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē 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 nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 



17.  
Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

Ziņo K.Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts I. D, personas kods [..], dzīvo[..] Krustpils 

novads, 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, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. D., personas kods [..], dzīvo [..], Krustpils 

novads 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 nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

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

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

rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

18.  

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu 

publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts A. G., personas kods [..], dzīvo [..], 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, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. G., personas kods [..], dzīvo [..] 

un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai Daugavas upē 

Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā. 

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

3. 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. 

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa 

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

Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības 

Vides un civilās aizsardzības dienestam. 

 

 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

            Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 14. februārī saņemts nekustamā īpašuma [..] 

Krustpils novads, īpašnieces [..] rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu [..], jo izbeigta mutiskā vienošanās. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka [..], personas kods [..], no 

2018.gada 22.maija ir deklarējis dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – vienošanās ar īpašnieci [..]. 

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

deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 



[..],  deklarētā dzīvesvieta [..] Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada 

pašvaldībā līdz 2020.gada 6.martam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..] Krustpils novads. Uzaicinājums 2020.gada 

17.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/137 nosūtīts uz [..] 

deklarēto adresi. 25.02.2020. vēstule saņemta atpakaļ ar Latvijas pasta atzīmi – adresāts nav 

zināms. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..]Krustpils novads, jo nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

1. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot [..].     

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

20. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

Ziņo K.Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 14. februārī saņemts nekustamā īpašuma [..] 

Krustpils novads, īpašnieces [..] rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu [..], jo izbeigta mutiskā vienošanās. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka [..], personas kods [..], no 

2018.gada 23.maija ir deklarējusi dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – radniecība ar īpašnieci [..]. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

[..], deklarētā dzīvesvieta [..] Krustpils novads, bija uzaicināta ierasties Krustpils novada 

pašvaldībā līdz 2020.gada 6.martam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai ir tiesisks 

pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..] Krustpils novads. Uzaicinājums 2020.gada 17.februārī 

“Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/139 nosūtīts uz [..] deklarēto 

adresi. 25.02.2020. vēstule saņemta atpakaļ ar Latvijas pasta atzīmi – adresāts nav zināms. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 



2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

1. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot [..].    

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

21.  

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 14. februārī saņemts nekustamā īpašuma [..] 

Krustpils novads, īpašnieces [..] rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu [..], jo izbeigta mutiskā vienošanās. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka [..], personas kods [..], no 

2011.gada 2.augusta ir deklarējusi dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – vienošanās ar īpašnieci [..]. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

[..],  deklarētā dzīvesvieta [..] Krustpils novads, bija uzaicināta ierasties Krustpils 

novada pašvaldībā līdz 2020.gada 6.martam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņai ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..] Krustpils novads. Uzaicinājums 2020.gada 

17.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/140 nosūtīts uz [..] 

deklarēto adresi. 25.02.2020. vēstule saņemta atpakaļ ar Latvijas pasta atzīmi – adresāts nav 

zināms. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..] Krustpils novads, jo nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  



1. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot [..].    

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāte V. Stiebriņa 

 

22.  
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

            Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 14. februārī saņemts nekustamā īpašuma [..] 

Krustpils novads, īpašnieces [..] rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu [..], jo izbeigta mutiskā vienošanās. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka [..], personas kods [..], no 

2010.gada 15.marta ir deklarējis dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – vienošanās ar īpašnieci [..]. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

[..],  deklarētā dzīvesvieta [..] Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties Krustpils 

novada pašvaldībā līdz 2020.gada 6.martam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam 

ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..] Krustpils novads. Uzaicinājums 2020.gada 

17.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/138 nosūtīts uz [..] 

deklarēto adresi. 25.02.2020. vēstule saņemta atpakaļ ar Latvijas pasta atzīmi – adresāts nav 

zināms. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..] Krustpils novads, jo 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot [..].     



3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

23.  
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 10. februārī saņemts Mežāres pagasta 

pārvaldes rakstveida iesniegums Nr. 7.-8/20/7 ar lūgumu anulēt īpašumā [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads deklarēto dzīvesvietu [..], personas kods [..], jo neesot tiesiska pamata dzīvot 

deklarētājā dzīvesvietā. Vairākas reizes veicot apsekošanu, [..] norādītajā adresē neesot 

redzēts. 

Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka [..], personas kods [..], no 

2005.gada 24.februāra ir deklarējis dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

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

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

[..],  deklarētā dzīvesvieta [..] Mežāres pagsts, Krustpils novads, bija uzaicināts 

ierasties Krustpils novada pašvaldībā līdz 2020.gada 28.februārim un iesniegt dokumentus, 

kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..] Mežāres pagasts, 

Krustpils novads. Uzaicinājums 2020.gada 10.februārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/127 nosūtīts uz [..] deklarēto adresi. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Anulēt ziņas par [..], personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot [..].     

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

  



24.  
Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 11.03.2020. 

 

Ziņo K.Pabērzs 

Izskatot R.S, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojoša “[..] Krustpils novads 

2020.gada 4.marta iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2019.gada  1.marā ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.7-4/19//2. 

2. Iesniedzējam viena mēneša  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāds.    

 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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (14 balsis), „pret”-

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

1. Ar R.S. pagarināt 2019.gada 1.marta noslēgto īres Līgumu Nr.7-4/19//2 uz vienu 

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

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

līgumu pagarināšanu. 

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

līgumu ar R. 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. 

Sēžu zālē  atgriežas deputāte V. Stiebriņa. 

  



 

25.  

Par darbadienas pārcelšanu 2020.gada jūnijā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz 09.07.2019. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 342 “Par darbadienas 

pārcelšanu 2020.gadā”, Darba likuma 133. panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām“ 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Pārcelt Krustpils novada pašvaldības institūcijās (iestādēs, pagastu pārvaldēs, 

pašvaldības administrācijā) darbadienu no pirmdienas 2020. gada 22. jūnija uz 

sestdienu 2020. gada 13. jūniju. 

2. Uzdot pašvaldības iestāžu, pagasta pārvalžu un administrācijas vadītājiem savlaicīgi 

informēt iedzīvotājus par darba dienas pārcelšanu. 

 

26.  

Par zemes ierīcības projekta „ Stradi” 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 12.marta  iesniegumu Nr.019-2020 par zemes ierīcības projekta ”Stradi”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Stradi”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru [..] uzsākts pēc tā īpašnieces [..], personas kods [..] 

,adrese: [..] Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204, 2020.gada 4.februāra iesnieguma. 

Nekustamais īpašums sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  ar platību 0,6693 ha, pamatojoties uz 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 8.janvāra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr. 1, p.7).  

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

kadastra apzīmējumu [..]  zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko 

koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa ir izstrādāta digitālā veidā ar 

piesaisti 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. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Stradi”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], ar platību 0,6693 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 0,2676 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-   platība 0,4017 ha. 

https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p133


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

izmantošanas mērķiem , nosaukumiem un adresi: 

1) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 0,2676 

ha piešķirams jauns nosaukums „Pērles”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes 

lietošanas mērķis 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 0,4017 

ha - atstājams nosaukums un adrese “Stradi”, Spunģēni, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

un zemes lietošanas mērķis 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

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 8.janvāra  

lēmumu (sēdes protokols Nr.1. p.7   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils 

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

Nr.CA0015) 2020.gada 12.marta iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Stradi” 

apstiprināšanu un, ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Stradi”,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Stradi”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  [..]), 

atrašanās vieta – Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], ar platību 0,6693 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 

un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 0,2676 ha piešķirt 

jaunu nosaukumu „Pērles”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Zemes lietošanas mērķis 

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu [..]-  platība 0,4017 ha - atstāt 

nosaukumu un adresi “Stradi”, Spunģēni, Krustpils pagasts,  Krustpils novads, LV 5204 un 

zemes lietošanas mērķis 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

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   

  

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


27. 

 Par grozījumiem 2017.gada 28.jūnija Krustpils novada domes ārkārtas  sēdes 

lēmumā “Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana” 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2020. gada 04.marta 

lēmumu Nr.1 (sēdes protokols Nr. 3, 1.un 2.punkts), Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes 

deputāta statusa likuma 3.
1
 panta astoto un devīto daļu,  deputātei Elīnai Serkovai atjaunotas 

deputāta pilnvaras.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, Krustpils 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

8.1. apakšpunktu,  

 

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, (14 balsis), „pret”-

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

Izdarīt grozījumus 2017. gada 28. jūnija Krustpils novada domes ārkārtas sēdes 

lēmumā “Finanšu komitejas locekļu ievēlēšana” (sēdes protokols Nr. 13, 10. punkts) un 

aizstāt lēmuma 6. punktā vārdus “Aldi Prokofjevu” ar vārdiem “Elīnu Serkovu”. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

28. 

 Par izmaiņām komisiju sastāvos 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā deputāta pienākumus atsākusi pildīt deputāte Elīna 

Serkova, un izbeigtas deputāta pilnvaras Aldim Prokofjevam, kurš bija ievēlēts Krustpils 

novada pašvaldības Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas komisijā un Krustpils 

novada pašvaldības Ētikas komisijā. 

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

Krustpils novada pašvaldības 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, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, (14 balsis), „pret”-

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

1. Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības Amatpersonu un amatu kandidātu vērtēšanas 

komisijā un aizstāt vārdus “Aldis Prokofjevs” ar vārdiem “Elīna Serkova”.    

2. Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības Ētikas komisijā un aizstāt vārdus “Aldis 

Prokofjevs” ar vārdiem “Elīna Serkova”.   

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

 

 



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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Elīna Serkova lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000590150 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.martā 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 31300. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5696 001 0049, sastāv no zemes kadastra 

apzīmējums 5696 001 0012 – 9.36 ha. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 2511.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 1000 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 32300.  

 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” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 001 0049, ar kopējo 

platību 9.36 ha par nosacīto cenu 32300 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, noteikt izsoles laiku un vietu: 

2020.gada 15.maijā plkst.12:00 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. 

 

 

30. 

Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām telpām 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Lai nodrošinātu efektīvu Krustpils novada pašvaldībai piederošu telpu izmantošanu, kā 

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

daļas 4. un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Ministru kabineta 

20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 79., 

80.un 81. punktu, SIA “Dzieti”, 2020.gada 5.marta, reģistrācijas Nr. K-20/21 ziņojumu par 

iespējamo nomas maksas apmēru garāžas telpām, kuras atrodas “Autogarāža”, Mežāre, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā (ēkas kadastra apzīmējums 5676 005 0268 002, telpu 

grupa 002, telpas Nr.1 (17,6 m
2
) un Nr.2 (186,4 m

2
));  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 

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

Noteikt šādu nomas maksu garāžas telpām, kuras atrodas “Autogarāža”, Mežāre, Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā (ēkas kadastra apzīmējums 5676 005 0268 002, telpu grupa 002, 

telpas Nr.1 (17,6 m
2
) un Nr.2 (186,4 m

2
)) mēnesī, EUR/m

2
 bez PVN 0.40 EUR. 

 

 

31. 

 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskatot [..]., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojošas [..] Krustpils novads 

2020.gada 17.marta iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2018.gada  2.janvārī ar Iesniedzēju  noslēgts Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr.5-42/18/1, ar darbības termiņu uz vienu gadu; 

2. 2019.gada 2.janvārī ar Iesniedzēju noslēgta vienošanās Nr.5-42/19/2 pie dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līguma Nr. 5-42/18/1, vienošanās spēkā līdz 

2020.gada 2.janvārim. 

3. Iesniedzējai nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu,  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, ar 

Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz diviem gadiem ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu 

pašu termiņu, ja nav īres maksas 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, Krustpils novada pašvaldība  

atklāti balsojot: „par” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Aija Vetere, 

Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), Daina Kalve, Elīna Serkova (15 balsis), 

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

1. Ar [..]. pagarināt 2018.gada  2.janvārī noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgums Nr.5-42/18/1 ar 2020.gada 3.janvāri uz diviem gadiem, ar tiesībām 

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

2. Uzdot [..] 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 [..], 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. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.20 

 

Sēdes vadītājs      K.Pabērzs 

20.03.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

20.03.2020  



Projekts 
 

Funkciju deleģēšanas un finansēšanas 

LĪGUMS Nr._______ 

 

Jēkabpilī 2020. gada „___” martā 

 

           Krustpils novada pašvaldība, adrese: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202, 

reģistrācijas Nr. 90009118116, tās domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza personā, kurš 

rīkojas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Krustpils novada pašvaldības 

nolikumu, no vienas puses, un  

 Salas novada pašvaldība, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-

5230, reģistrācijas Nr. 90000045372, tās domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes personā, kura 

rīkojas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un Salas novada 

pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2017/5 “Salas novada pašvaldības 

nolikums” 16.3.apakšpunktu, no otras puses, abi kopā turpmāk sauktas – Puses,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta 4.punktu, 21.panta 27.punktu, 

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.a.apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46. pantu, Puses noslēdz šādu Funkciju 

deleģēšanas un finansēšanas līgumu (turpmāk - līgums): 

 

1.Deleģētais pārvaldes uzdevums 

 

Salas novada pašvaldība deleģē un Krustpils novada pašvaldība apņemas veikt šādu likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta 14.punkta noteikto funkciju ietvaros esošo uzdevumu – 

nodrošināt Salas novada administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu. 

 

2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kārtība un finansēšana 

 

2.1. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, Krustpils novada pašvaldība: 

2.1.1. nodrošina Krustpils novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) darbību saskaņā ar 

Būvvaldes nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem; 

2.1.2. nodrošina Būvvaldes darba finansēšanu atbilstoši saskaņotajai, apstiprinātai Būvvaldes 

tāmei un saņemtajiem finanšu līdzekļiem; 

2.1.3. nosaka ar būvniecību saistīto Būvvaldes sniegto pakalpojumu  izcenojumus; 

2.1.4. daļējai finansējuma nodrošināšanai, nosaka saistošajos noteikumos noteiktās nodevas, 

kuru  novadu būvētāji  (fiziskas un juridiskas personas) nomaksā skaidrā naudā vai ar rēķinu 

Krustpils novada pašvaldības kasē. Par gada laikā nomaksātās nodevas summu samazinās 

līdzdalības maksājums Būvvaldes uzturēšanai nākošajā kalendārajā gadā. 

2.2. Realizējot deleģēto pārvaldes uzdevumu, Būvvalde nosaka būvniecības jautājumu 

administrēšanas un noformēšanas kārtību administrējamā teritorijā saskaņā ar Būvniecības 

likumu, Vispārīgiem Būvnoteikumiem u.c. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības 

būvnormatīviem, sistemātiski informējot par to  Salas novada pašvaldību un tās iedzīvotājus. 

2.3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma  izpildes nodrošināšanai Salas novada pašvaldība: 

2.3.1. nodrošina Būvvaldi ar Salas novada pašvaldības teritorijas plānojumu, saistošiem 

noteikumiem, lēmumiem, rīkojumiem u.c. darba materiāliem un visu nepieciešamo 

informāciju, kas nepieciešama šī līguma 1.punktā paredzēto deleģēto pārvaldes uzdevuma  

izpildei un Būvvaldes kompetences īstenošanai; 

2.3.2. nodrošina jebkuras būvniecības ieceres saskaņošanu, norādot atbilstību teritorijas 

plānojumam; 

2.3.3. nodrošina jebkuras būvniecības ieceres virzīšanu izskatīšanai Būvvaldē; 



2.3.4. priekšsēdētājs vai tā pilnvarotā persona piedalās būvju pieņemšanas komisijas darbā, ko 

organizē Būvvalde; 

2.3.5. izskata un pieņem lēmumus par Būvvaldes sastādītiem administratīviem protokoliem, 

ziņojumiem, iesniegumiem, ierosinājumiem būvniecības jomā; 

2.3.6. nodrošina šī līguma 1.punktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamo finanšu līdzekļu 

iekļaušanu (plānošanu) savas pašvaldības budžetā atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai 

Būvvaldes budžeta tāmei. 

2.4. Krustpils novada pašvaldība nodrošina šī līguma 1.punktā  noteiktā uzdevuma izpildi 

apstiprinātā budžeta ietvaros. 

2.5. Puses līguma saistību izpildei apņemas: 

2.5.1. pēc pieprasījuma nodrošināt funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, kā arī atskaiti 

vai  nepieciešamo dokumentāciju funkciju izpildes veikšanai; 

2.5.2. izmainot saistošos noteikumus, finansēšanas kārtību Būvvaldes darbības 

nodrošināšanai. 

 

3. Pušu padotība un atbildība 

 

3.1. Būvvalde attiecībā uz deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Salas novada pašvaldības 

padotībā. 

3.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

4. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi, 

pārskatu sniegšanas kārtība 

 

4.1. Salas novada pašvaldība piešķir Krustpils novada pašvaldībai finanšu līdzekļus deleģētā 

pārvaldes uzdevuma veikšanai atbilstoši saskaņotajai un apstiprinātajai Būvvaldes budžeta 

tāmei, veicot regulāras ikmēneša iemaksas Krustpils novada pašvaldības budžetā 1/12 (vienas 

divpadsmitās) Būvvaldes budžeta tāmes daļas apmērā saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem 

veicot norēķinu līdz nākoša mēneša 10.datumam. 

4.2. Papildus pakalpojumus, kas nav ietverti Būvvaldes budžeta tāmē, tiek sniegti 

pamatojoties uz papildpakalpojumu tāmi un papildus piestādītajiem rēķiniem, veicot norēķinu 

līdz nākošā mēneša 10. datumam.  

4.3. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 0,5% apmērā no 

nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. 

4.4. Krustpils novada pašvaldībai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Salas novada pašvaldībai 

tās budžeta sastādīšanai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

4.5. Atsevišķu uzdevumu un pasākumu finansēšanu ārpus saskaņotajai un apstiprinātajai 

Būvvaldes budžeta tāmei Puses organizē un īsteno savstarpēji vienojoties, apmaksu veicot pēc 

papildus piestādītiem rēķiniem. 

4.6. Krustpils novada pašvaldība pēc pieprasījuma sniedz atskaiti par padarīto un finanšu 

atskaiti. 

4.7. Krustpils novada pašvaldības finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā. 

4.8. Būvvalde informē Salas novada pašvaldību par savu darbību un organizētajiem 

pasākumiem.  

 

5. Līguma darbības termiņš 

 

5.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku  no  2020.gada  1.februāra  līdz 2021.gada 31.janvārim. 

Līguma termiņš var tikt pagarināts. 



5.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

5.3. Puses lēmumu par deleģētās funkcijas atsaukšanu var pieņemt ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pirms saimnieciskā (budžeta) gada sākuma. 

5.4. Salas novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot 

Krustpils novada pašvaldību, ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt līgumu tikai tad, ja:  

5.4.1. Krustpils novada pašvaldība nepilda šī līguma 1.punktu, t.i., neveic deleģētā pārvaldes 

uzdevuma izpildi; 

5.4.2. Salas novada pašvaldība konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti 

neracionāli vai citiem mērķiem. 

5.5. Krustpils novada pašvaldība, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Salas novada pašvaldību, ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa izbeigt līgumu tikai tad, 

ja Salas novada pašvaldības budžetā netiek paredzēti vai tiek paredzēti līdzekļi nepietiekamā 

apjomā šī līguma 1.punktā minētā deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, kā arī gadījumos, 

ja Salas novada pašvaldība nepilda citus šī līguma noteikumus. 

 

6. Strīdu atrisināšana 

 

Ja viena līgumslēdzēja puse pārkāpusi kādu no šī līguma noteikumiem, otrai līgumslēdzējai 

pusei 10 darba dienu laikā ir tiesības iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma 

raksturs un līguma punkts, kuru otra līgumslēdzēja puse uzskata par pārkāptu. 

Paskaidrojumus par šo pretenziju var iesniegt 10 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas 

brīža. 

 

 

7. Citi noteikumi. 

 

7.1. Līgumslēdzējas puses apliecina, ka: 

7.1.1. šī līguma slēgšana nav pretrunā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas 

regulē pušu darbību; 

7.1.2. attiecībā ar līgumslēdzējiem likumos, noteikumos un citos normatīvajos vai 

administratīvajos aktos nav noteikti nekādi ierobežojumi slēgt šo līgumu. 

7.2. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmā daļa nosaka, ka „Publiska persona var 

deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes 

kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā 

publiskā persona. 

7.3. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

pusei. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Krustpils novada pašvaldība Salas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009118116 Reģistrācijas Nr. 90000045372 

Juridiskā adrese: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 

LV-5202 

Juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas 

pagasts, Salas novads, LV-5230 

Banka: a/s „SEB banka” Jēkabpils filiāle Banka: AS “Swedbank” 

Norēķinu konts: LV55UNLA0050014323075 Norēķinu konts: LV40HABA0551027661272 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

                          Kārlis Pabērzs 

 

                        Irēna Sproģe 



 


