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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 19. februārī                                                                                            Nr. 3. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.06 

 

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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, 

Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.). 

  

Pašvaldības darbinieki: 

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

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Finansiste Baiba Voltmane,  Arhīva pārvaldības 

speciāliste Maija Alksne, Projektu vadītāja Vita Salmiņa, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ilona Zalāne, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Variešu  pagasta pārvaldes 

vadītājs Andris Naidovskis, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, pagasta pārvaldes 

vadītāja Nadežda Mitrofanova, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Sociālā dienesta 

vadītāja Benita Dzelme. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta “Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāte:  Daina Kalve -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

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

 

1. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

2. Par atbalstu sportistu dalībai mācību treniņu nometnē 
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Atklāti balsojot „par” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, 

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

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

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

domes sēdes darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma “Upeņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   Rīgas ielā 115B, Jēkabpils 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

3. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

4. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads otras  izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

5. Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-16, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

6. Par nekustamā īpašuma  “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

7. Par Vīpes pagasta iekļaušanu Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās 

8. Par grozījumiem 20.11.2019. domes sēdes lēmumā Nr.14. 3. Par projektu „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”   

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

10. Par Krustpils novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu 

11. Par “Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta darbības, attīstības programmas un 

rīcības plāna 2020. – 2026.gadam” apstiprināšanu 

12. “Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2020. 

gadā 

13. Par de minimis atbalstu piešķiršanu samazinātās nomas maksas veidā 

14. Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

15. Par finansējumu projekta realizācijai biedrībai “Dabas resursu aizsardzības biedrība” 

16. Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā” atcelšanu. 

17. Par Viesītes novada pašvaldības sniegto galvojumu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” 

aizņēmuma ņemšanai 

18. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “D/s Lauktehnika 48”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu 

19.  Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku uzņemšanu biedrībā “Latvijas 

Bibliotekāru biedrība” 

20. Par atbalstu ansambļa pulciņa dalībnieku dalībai kongresā Itālijā  

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

23. Par zemes ierīcības projekta „ Alnīši” apstiprināšanu Krustpils pagastā 

24. Par zemes ierīcības projekta „Klāni” apstiprināšanu Variešu pagastā 

25. Par zemes ierīcības projekta „ Mētras” apstiprināšanu Krustpils pagastā 

26. Par zemes ierīcības projekta „Irbītes” apstiprināšanu Variešu pagastā 

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

29. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

30. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Vīpes pagastā 

31. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

32. Par atbalstu sportistu dalībai mācību treniņu nometnē 



 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

 

         Izpilddirektors R. Spēks informē, ka notiek darbs pie pagastu saimniecības daļu katlu 

māju modernizēšanas procesa. 13.02.2020. Vīpes pagasta kultūras namā, Krustpils novada 

pašvaldības pārstāvji, iedzīvotāji un citi interesanti tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem, lai diskutētu par plānoto administratīvo 

teritoriālo reformu (ATR). Izpilddirektors un domes priekšsēdētājs 14.02.2020. apmeklēja 

Latvijas Pašvaldību Savienību, administratīvās teritoriālās reformas jautājumos.  

         Iepirkumu komisija strādā pie “Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegādes 

operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu 

vajadzībām” iepirkuma. Apturēts iepirkuma process, jo daudz nepilnību iesniegtajā 

dokumentācijā. Gājēju un veloceliņam no Spunģēniem uz Jēkabpils pilsētu izbūvei atvērts 

iepirkuma piedāvājums par būvuzraudzības procesu. 

        Norit darbs pie degvielas iepirkuma pašvaldības autotransportam, jo 30.04.2020. beidzas 

līguma termiņš ar esošo degvielas piegādātāju. 

        Noslēgti līgumi par energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošanu Krustpils novada 

Variešu pagasta Medņu un Antūžu ciemos. 

  



 

1. 

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

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

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

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000588418 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 7.janvāra 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 120.  

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 8.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma mērīšanai, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās EUR 700. 

 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 820.  

 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,  Aldis 

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

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

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

Mežāres pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5676 003 0406, ar kopējo platību 0.1 ha 

par nosacīto cenu EUR 820.  

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

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

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

2020.gada 9.aprīlī 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 Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   Rīgas ielā 115B, Jēkabpils 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 Ar 2019.gada 18.decembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.16., 

3.), nodots atsavināšanai nekustamais īpašums Rīgas ielā 115B, Jēkabpils, par  nosacīto cenu 

EUR 4050.   

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 4250 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "SEIKOM”, reģistrācijas Nr. 45403013328.  

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,  Aldis 

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

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

 
1. Apstiprināt nekustamās mantas Rīgas ielā 115B, Jēkabpils, kadastra Nr. 5601 001 2874,  

136 m
2
 platībā  zemes un uz zemes esošās garāžas izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEIKOM”, reģistrācijas Nr. 

45403013328, par augstāko nosolīto cenu 4250 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SEIKOM”, reģistrācijas Nr. 

45403013328 (turpmāk-pircējs) par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu 4250 

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. 

 
 

3.  

Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

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

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

lēmuma pamata, 

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

 Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašumu, 



pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli: 

1.1.  “Māja Nr. 3”-17, Varieši, Variešu pag., Krustpils novads; 

1.2.  “Māja Nr. 4”-18, Varieši, Variešu pag., Krustpils novads; 

1.3. “Kūkas Nr.5”-8, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads; 

1.4. “Jaunā Muiža 4”-1, Jaunā muiža, Kūku pag., Krustpils novads. 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 
 

 

4.  

Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads otras  izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 
Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 20.novembrī pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.14., 25) “Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu”, nosakot otrās izsoles sākumcenu 22500 EUR, 

izsoles soli 200 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 50 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 6.februārī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964 

noteiktā tirgus vērtība 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

trešās izsoles 

sākumcena 30 % 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā 

vērtība 

2020.gada 

1.janvārī 

15400 25000 22500  17500-30%; 

 

1731 

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

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai kārtībā. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

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

rīkošanu.   

Variešu pagasta pārvalde, izvērtējot sākumcenas samazinājumu, ierosina pazemināt 

izsoles sākumcenu. 

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

11.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļas, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu, 

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

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs, , Vija 

Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- Juris Puriškevičs (1 balss) 

„atturas”-, Aija Vetere (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

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

“Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5694 004 0111, 7.9  ha platībā. 



2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Mežavoti 5”,  Variešu  pagasts, Krustpils novads trešajā 

izsolē par nosacīto cenu  17500 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

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

2020.gada 9.aprīlī, plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

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

2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

5.  

Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-16, Spunģēnos, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

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

dzīvoklis “Spunģēni 2”-16, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

(turpmāk- nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012593 16 uz 

Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 502/8564 domājamām daļām  un 

dzīvokļa īpašuma 50.24 m 
2
 platībā. 

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

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar H. C. , 2015.gada 14.augustā noslēdza Dzīvojamo telpu 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 5-47/15/9 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 30.janvāra 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 2700 EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 2288 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 3200. 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 Harija Cukundes  iesniegumu,  

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Spunģēni 2”-16, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 

5668 900 8946), ar kopējo platību  50.2 m
2
  un kopīpašuma 502/8564 domājamās daļas no 

būves un zemes, par nosacīto cenu 3200 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. 

 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma  “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.16., 4) “Par nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads pirmās izsoles rezultātu”, nosakot otrās izsoles sākumcenu 167 760 EUR, izsoles soli 

500 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 100 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 5.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 6.februārī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “TF Universal’, 

reģ.Nr.41503053180 

14.10.2019.noteiktā 

tirgus vērtība EUR 

 

Pirmās izsoles 

sākumcena  

EUR 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums) 

EUR 

 

trešās izsoles 

sākumcena 

30% 

samazinājums)  

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

2020.gada 

1.janvārī EUR 

104 000 186 400 167 760  130 480=30%; 

 

33542 

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

pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai kārtībā. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot trešo 

izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta 

pirmo daļu, 32.panta otro daļas, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktu,  

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

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs, , Vija 

Stiebriņa, Kārlis Stars, (11 balsis), „pret”- Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (2 balsis) 

„atturas”-, Aija Vetere (1 balss) Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

  

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

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

ha platībā. 

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

izsolē par nosacīto cenu  130 480 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

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

laiku 2020.gada 9.aprīlī, plkst.11.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

7. 

Par Vīpes pagasta iekļaušanu Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

           Ziņo I. Šeinova. Jautā V. Stiebriņa par Vīpes pamatskolas nākotni, ja Vīpe tiks iekļauta 

Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Atbild I. Šeinova. Izsakās A. Vetere. Jautā V. 

Stiebriņa par Vīpes iedzīvotāju skaitu, kuri brauc strādāt uz Līvānu novadu. Izsakās K. Stars, 



informē ,cik Vīpes darbspējīgie iedzīvotāji (procentuāli) dodas uz Līvānu niovadu un cik, - uz 

Jēkabpils pilsētu. K. Stars pauž viedokli par Vīpes iedzīvotāju iesniegumu. Izsakās P. Gravāns 

un M.Felss. Informē K. Pabērzs par Vīpes pagasta kredītsaistībām. Atbild I. Šeinova. Izsakās 

P. Gravāns. Atbild J. Puriškevičs. Izsakās V. Stiebriņa, K. Stars un A. Vetere. Par lēmuma 

projektu ziņo jurists I. Jaševs. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 5. februārī saņemta Līvānu novada pašvaldības 

vēstule Nr. LNP/2-1.6/20/725 ar aicinājumu Krustpils novada pašvaldībai izteikt viedokli 

pieņemot lēmumu par Vīpes pagasta iedzīvotāju pausto vēlmi pagasta teritorijas pievienošanai 

Līvānu novadam.  

Krustpils novada Vīpes pagasta iedzīvotāju iesniegumu (parakstījuši 166 iedzīvotāji) 

pašvaldība saņēma 2019.gada 9.decembrī, kurā pausts viedoklis, ka Krustpils novads ir 

spējīgs pastāvēt un saimniekot patstāvīgi un izveidojoties Sēlijas novadam Vīpes pagasta 

iedzīvotāji nejūtas tam piederīgi. Norādīts uz Līvānu novada izveidošanu un tā darbības 

pozitīvo piemēru. Izteikts viedoklis, ka iekļaujot Vīpes pagastu Līvānu novadā pastāv lielāka 

iespēja, ka tiks nodrošināta teritorijas politiskā pārstāvniecība domē, kas ir ļoti būtiski 

nelielām lauku teritorijām. Pieminēta Eiropas Kopienas harta, kurā noteikts, ka kopienas 

pašas var lemt ierosināt savu robežu noteikšanu. Vīpes pagasta iedzīvotāji lūdz ņemt vērā 

iedzīvotāju viedokli un iekļaut Krustpils novada Vīpes pagasta teritoriju Līvānu novada 

administratīvajā teritorijā. Iesniegums tika nosūtīts arī Līvānu novada domei un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

Līvānu novada pašvaldības dome 2019. gada 19. decembrī pieņēma lēmumu par 

likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kurā atbalsta Krustpils 

novada Vīpes pagasta iedzīvotāju iniciatīvu par Krustpils novada Vīpes pagasta teritorijas 

iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 6. februārī saņemts Vīpes pagasta iedzīvotājas 

Inetas Šeinovas iesniegums, kuru viņa iesniegusi Vīpes pagasta iedzīvotāju, kuri parakstījuši 

iepriekšējo iesniegumu, vārdā. Iesniegumā minēts, ka uz iepriekšējo iesniegumu ir sniegta 

atbilde, bet nav pieņemts Krustpils novada pašvaldības domes lēmums par iedzīvotāju 

iniciatīvu. Pieminēts VARAM ministra padomnieka pašvaldību un reģionālās attīstības 

jautājumos Madara Lasmaņa skaidrojums, ka pašvaldībai jāpieņem konkrēts lēmums par 

iniciatīvas atbalstu vai noraidījumu.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7. panta pirmā daļa paredz, ka 

izveidojot novadus, izvērtē valsts un pašvaldības iedzīvotāju intereses, Ministru kabineta 

atzinumu un ieinteresēto pašvaldību lēmumus. Līdzīgs regulējums tiek saglabāts arī 

likumprojekta jaunajā redakcijā. 

Krustpils novada pašvaldības dome 2019. gada 11. decembrī pieņēma lēmumu “Par 

likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13)”, kurā 

tika pausts domes viedoklis, kas tika nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

Ņemot vērā, ka Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija turpina strādāt pie 

likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, ka Līvānu novada 

pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par atbalstu Krustpils novada Vīpes pagasta 

iedzīvotāju iniciatīvai par Krustpils novada Vīpes pagasta teritorijas iekļaušanu Līvānu 

novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, ka 

pašvaldība iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizē savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 

Krustpils novada pašvaldības domei jāpieņem lēmums, kas atbilstu tās teritorijā – Vīpes 

pagastā dzīvojošo iedzīvotāju interesēm.      

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 

4. punktu, 



atklāti balsojot: „par” - Dace Vītola, Egils Jaksons, Pēteris Gravāns, Kornēlija 

Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs,  Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Aija Vetere  (10 balsis), „pret”- Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs (2 balsis) „atturas”- 

Kārlis Pabērzs, Līga Zalāne (2 balsis) Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Neatbalstīt Krustpils novada Vīpes pagasta teritorijas iekļaušanu Līvānu novada 

administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.  

2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas 

komisijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Pašvaldību 

savienībai, Līvānu novada pašvaldībai un Vīpes pagasta iedzīvotāju pārstāvjiem. 

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

uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 

8.  

Par grozījumiem 20.11.2019. domes sēdes lēmumā Nr.14. 3. Par projektu 

„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” 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 2015. gada 18. 

augusta Ministra Kabineta noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un 

LAD 03.02.2020. vēstuli Nr.05.20.005675. 

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

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

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

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

           Grozīt Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 20.novembra sēdē pieņemtā 

lēmuma (sēdes protokols Nr.14, 3.punkts) 3. un 4.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:  

“ 3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 555 447,73 

Publiskais finansējums  241 557,40 

Pašvaldības finansējums 313 890,33 
  

  

4. Projekta finansējumu un neattiecināmās izmaksas nodrošināt no Krustpils 

novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem un aizņēmuma Valsts Kasē.” 

 

 

9. 

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

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Galvāni 1” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Vīpes pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000577658 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 30.janvāra 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 

1000.  

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 906.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma mērīšanai, 

ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 820 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 2645.  

 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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

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

1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5696 003 0144, ar kopējo platību 0.7293 

ha par nosacīto cenu 2645 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: un izsoles 

laiku 2020.gada 9.aprīlī, plkst.11.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 

ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāte Vija Stiebriņa 

 



 

10.  

Par Krustpils novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

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

ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 

realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 

3.punktu, kurš  paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības 

programmu un teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības 

domes lēmumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra  noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punktu, kas nosaka, ka pēc 

attīstības programmas saskaņošanas ar plānošanas reģionu un publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšanas, pašvaldības dome pieņem lēmumu par attīstības plānošanas dokumentu, un 

2019.gada 9.decembra Zemgales  plānošanas reģiona sniegto pozitīvo  atzinumu par Krustpils 

novada attīstības programmas 2020. -  2026.gadam 1.0.redakciju,   

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

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

Prokofjevs, Aija Vetere, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- nav, 

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

 1. Apstiprināt Krustpils novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam. 

 2. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās publicēt Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.krustpils.lv. 

 3. Publicēt paziņojumu par Krustpils novada Attīstības programmas 2020. – 

2026.gadam apstiprināšanu Krustpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”, Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

Sēžu zālē ienāk deputāte Vija Stiebriņa 

 

 

11.  

Par “Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības, attīstības programmas un 

rīcības plāna 2020. – 2026.gadam” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Jautājums izskatīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 8.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas 

likuma 10.pantu, 13.panta pirmo daļu un Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta 

nolikumu,  

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

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

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

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

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības, attīstības 

programmu un rīcības plānu 2020. – 2026.gadam” (pielikumā). 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts K. Pabērzs (jun.) 

 

 

12. 

Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2020. gadā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu 2019. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un skolēnu skaitu 

uz 2020. gada 1. janvāri  

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

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

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni 

no 2020. gada 1. janvāra, saskaņā ar 2019. gada budžeta izpildes naudas plūsmas 

rādītājiem (Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
127,03 

 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas 

193,82 

 

Krustpils pamatskola 80,49 

Sūnu pamatskola 
84,56 

 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 
181,06 

 

Mežāres pamatskola 
161,28 

 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 181,42 

Variešu sākumskola 92,64 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 152,74 

Vīpes pamatskola 114,42 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 188,20 

 

 

  



13. 

Par de minimis atbalstu piešķiršanu samazinātās nomas maksas veidā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Izskatot Krustpils novada pašvaldībā saņemto Līgas Martuzānes ģimenes ārsta prakses 

vieta Kūkas 36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nomnieks), iesniegumu ar 

lūgumu sniegt atbalstu komercdarbībai samazinātas nomas maksas veidā, dome konstatē:  

1. saskaņā ar 2019.gada 31.oktobra Krustpils novada pašvaldības un Līgas Martuzānes 

ģimenes ārsta prakses,  noslēgto pārjaunojuma līgumu 2015.gada12.marta nedzīvojamo telpu  

nomas līgumu Nr.2.4.-5/19/4, nomnieks 2025.gada 30.septembrim pieņēmis lietošanā par 

nomas maksu 42.31 EUR/mēnesī t.sk.PVN, telpas Kūkas 36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, kas sastāv no platības 55.5 m
2
;  

2. Nomnieks lūdz Krustpils novada pašvaldībai piešķirt atbalstu komercdarbībai samazinātas 

nomas maksas veidā;  

3. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktam viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijās ir saimnieciskās darbības sekmēšana attiecīgajā 

administratīvā teritorijā, kā arī rūpes par bezdarba samazināšanu;  

4.. Pašvaldībai, sniedzot nomniekiem komercdarbības atbalstu samazinātas nomas maksas 

veidā ir jāievēro Regulas noteiktais de minimis atbalsta apmērs, kas nedrīkst pārsniegt 200 

000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro, 00 centi) trīs gadu laikā. Saskaņā ar Regulu: “(10) Trīs 

gadu laikposms, kuru ņem vērā šīs regulas mērķiem, būtu jānosaka pēc slīdoša principa, tas 

ir pirms katras jaunas de minimis atbalsta piešķiršanas ir jāņem vērā attiecīgajā fiskālajā 

gadā un iepriekšējos divos gados piešķirtā de minimis atbalsta summa.”;  

7. Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 1.punktu atbalsta 

sniedzējs ir valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem 

lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas 

izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu.  

8. Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pants noteic – lai finansiālo palīdzību 

komercdarbības veicināšanai uzskatītu par komercdarbības atbalstu, tai jāatbilst visām šādām 

pazīmēm: 1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, Eiropas 

Savienības vai citiem publiskiem līdzekļiem (turpmāk – valsts vai pašvaldības līdzekļi), un 

valsts institūcijām ir kontrolējošā ietekme par finanšu līdzekļiem; 2) komercsabiedrība veic 

saimniecisko darbību un attiecībā uz saimniecisko darbību iegūst ekonomiskas priekšrocības, 

kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts; 3) finansiālā palīdzība 

neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā 

no lieluma, to darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai 

arī paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai; 4) finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību 

un izkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.  

9. Saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu komercdarbības atbalsts var 

tikt piešķirts kā (…) nekustamā īpašuma pārdošana vai iznomāšana par cenu, kas ir zemāka 

par tā tirgus vērtību.  

10. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.97) 87.punktu, ja nomnieka 

(saimnieciskās darbības veicēja) saimnieciskās darbības veids atbilst Komisijas 2013. gada 

18. decembra Regulai (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 

108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. 

gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Regula) iznomātājam un nomniekam savstarpēji 

vienojoties, uz noteiktu laikposmu nomas maksu var samazināt līdz 50 procentiem no noteiktā 

nomas maksas apmēra. Minēto atbalstu sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties par atbalsta 

sniegšanas sākuma datumu, ja nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šādiem 

nosacījumiem: radīt jaunas darba vietas; veikt nozīmīgus finansiālos ieguldījumus, kas 



nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu; veikt finansiālos 

ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos; veikt 

ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā; nomas objektu izmantot sociālās 

aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai 

veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.  

11. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi 

par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 

veidlapu paraugiem” prasībām, nomniekam ir iesniedz veidlapa par sniedzamo informāciju de 

minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 10.punktu, 21.pantu, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. un 7.pantu, 

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

iznomāšanas noteikumi” 87., 89. un 93.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra 

noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un 

de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”,  

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

Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija 

Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”-, Juris Puriškevičs (1 

balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1.  Ar 2020.gada 1.martu Līgas Martuzānes ģimenes ārsta prakses vietai Kūkas 36, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, noteikt nomas maksas samazinājumu 50% apmērā kā de 

minimis atbalstu komercdarbībai saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) 

Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam nosacījumiem, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2018.gada 

21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” starp Krustpils 

novada pašvaldību un Līgas Martuzānes ģimenes ārsta prakses,  noslēgto pārjaunojuma 

līgumu 2015.gada12.marta nedzīvojamo telpu  nomas līgumu Nr.2.4.-5/19/4 līguma ietvaros, 

nosakot nomas maksas samazinājumu visā līguma darbības periodā, ar nosacījumu, ka 

nomnieks līdz atbalsta piešķiršanas perioda beigām nodrošinās veselības aprūpes funkciju 

pildīšanu.  

2. Piešķirt Līgas Martuzānes ģimenes ārsta praksei de minimis atbalstu samazinātas nomas 

maksas veidā Kūkas 36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads visā līguma darbība periodā.  

3.  Noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteiktais atbalsts piešķirams ar 

nosacījumu, ka:  

3.1 nomnieks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem atbalsta piešķiršanai un ir 

izpildījis Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 “Noteikumi par de 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem” noteiktās prasības atbalsta saņemšanai;  

3.2. nomniekam nepastāv no telpu nomas līguma izrietošu parādsaistību, izņemot, ja starp 

pusēm noslēgta vienošanās par parāda samaksu pa daļām.  

4. Uzdot juriste I. Stupānei sagatavot vienošanos par grozījumiem nomas līgumos:  

4.1. nosakot nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no līgumā noteiktās nomas maksas;  

4.2 iekļaujot nosacījumu, ka atbalstu, kas sniegts samazinātas nomas maksas veidā, atceļ un 

nomnieks atmaksā iznomātājam to nomas maksas daļu, par kuru ir sniegts atbalsts 

samazinātas nomas maksas veidā, ja:  

4.2.1 nomnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu;  

4.2.2 nomnieks pārkāpj tam nomas līgumā noteiktās tiesības un nepilda pienākumus vai ja 

nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ tiek nodarīts būtisks kaitējums videi un cilvēkiem un 

ir spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums par šāda kaitējuma nodarīšanu. 

 



Sēžu zālē ienāk deputāts K.Pabērzs (jun.) 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Bērzukrogs” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000595647 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 7.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 3100. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 002 0241, sastāv no zemes kadastra 

apzīmējums 5694 002 0241 – 0.8548 ha un būves kadastra apzīmējums 5694 002 0241 001. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 3091.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 700 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 3800.  

 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,  Aldis 

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

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 002 0241, ar kopējo 

platību 0.8548 ha par nosacīto cenu 3800 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 9.aprīlī 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 atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts E. Jaksons 

 

15. 

 Par finansējumu projekta realizācijai biedrībai “Dabas resursu aizsardzības 

biedrība” 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Ziņo I. Luksts. Jautā V. Stiebriņa. Informē K.Pabērzs. Jautā K. Brūnina par putnu 

fermu Brēdiķos. Atbild. I. Luksts. Informē K. Stars, minot līdzīgus piemērus ,kuri realizēti 

Jēkabpils pilsētā.Izsakās K. Brūniņa. Jautā P. Gravāns par piešķirto summas apmēru no 

LAD. Atbild I. Luksts. M. Felss jautā par projekta realizēšanas termiņu. Atbild I. Luksts, ka 

terminš ir divi gadi no LAD lēmuma, kas pieņemts 2019. gada 30. oktobrī. Izsakās I. Jaševs. 

Atbild K. Stars. Domes priekšsēdētājs iesaka nobalsot par lēmuma projekta pārstrādāšanu un 

atlikt dotā lēmuma izskatīšanu. Jautā A. Vetere. Atbild I. Jaševs  

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 6. februārī ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Dabas resursu aizsardzības biedrība”, reģistrācijas 

Nr. 40008174808 (turpmāk – Biedrība) projekta “Vides izglītības un informācijas centra 

izveide pie Baļotes ezera” (turpmāk – Projekts) realizācijai, kas tika iesniegts Lauku atbalsta 

dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk – Dienests) Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

Projekta mērķis ir izveidot Vides izglītības un informācijas centru pie Baļotes ezera 

(turpmāk – Centrs), kurā būs iespēja organizēt gan vienas dienas, gan vairāku dienu 

pasākumus vides izglītošanas un aizsardzības jomā. Izveidotais Centrs būs vieta, kurā tiks 

organizēti dažādi vienas un vairāku dienu pasākumi vides aizsardzības un izglītošanas jomā. 

Šeit tiks organizētas lekcijas, semināri, radošās darbnīcas un dabas izziņas un pētniecības 

nodarbības, makšķerēšanas pamatu apmācības, vides izglītības nometnes, pārgājieni, vides 

spēles, tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kuri darbojas vides aizsardzības jomā, u.c. Centra 

apmeklētājiem būs iespējas nakšņot šajā Centrā, kā arī  tajā tiks izvietotas ar dabu un vides 

aizsardzību saistītas izstādes, un ekspozīcijas. Centrā paredzētie pasākumi atbilst Biedrības 

darbības mērķiem. Centra izveide sniegs Krustpils novada iedzīvotājiem, īpaši - ģimenēm ar 

bērniem, skolēnu grupām, jauniešiem, daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan 

Centra telpās, gan ārpus tām, izmantojot Baļotes ezera sniegtās iespējas. Centrs būs vieta, kur 

tā apmeklētāji varēs apgūt dažādas prasmes un iegūt jaunas zināšanas, līdz ar to tiks izglītota 

sabiedrība dabas un vides aizsardzības jomā un tiks veicināta arī tās vides apziņa. 

Projekts ir apstiprināts ar Dienesta 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr. 05.19.013336. 

Kopējās Projekta izmaksas ir 78 440,78 EUR (attiecināmās izmaksas 77 940,78 EUR), tai 

skaitā publiskais līdzfinansējums no ELFLA 54 558,54 EUR. Projekta ietvaros tiks veikta 

administrācijas ēkas atjaunošana 100 m
2
 platībā, izvietotas piecas kempinga mājiņas un viena 

mājiņa ar dušām un tualetēm. Atbilstoši nolikuma “Krustpils novada pašvaldības atbalsts 

nevalstisko organizāciju projektiem” 3.5. apakšpunktam Biedrībai jau ir piešķirts 



līdzfinansējums 1500 EUR apmērā. Biedrība lūdz piešķirt papildu finansējumu 16 500 EUR 

apmērā. 

Krustpils novada pašvaldības dome atbalsta finansējuma piešķiršanu, jo Biedrība 

realizēs Projektu, izveidojot Centru, kura darbība būs salīdzināma un attiecināma uz likumā 

“Par pašvaldībām” noteiktajām pašvaldības funkcijām: gādāt par savas teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību, sakopjot attiecīgo teritoriju, tajā skaitā putnu fermu 

Brēdiķos, radīs vismaz vienu darba vietu, sekmēs saimniecisko darbību, gādās par iedzīvotāju 

izglītošanu – ārpusskolas izglītošana un apmācība, un Tūrisma likumā noteiktai kompetencei: 

nodrošināt tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, 

piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, veicināt 

kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

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

panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: „par” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Juris 

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 

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

Nebalsot par doto lēmuma projektu, un atlikt tā izskatīšanu. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāti Līga Zalāne un Kārlis Stars 

Sēžu zālē ienāk deputāts E. Jaksons. 

 

16.  

Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2019/13 

“Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā” atcelšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 3.februārī saņemta Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centra (turpmāk – Centrs) vēstule Nr. NOS/2020-773 “Par Krustpils 

novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.2019/13 atcelšanu”. Centrs 

informē, ka 2020. gada 10. janvārī ir saņēmis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – Ministrija) vēstuli Nr. 1-132/296 par lokālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem “Indras” un “Indraines” Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kas groza Krustpils 

novada pašvaldības teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam (turpmāk – Lokālplānojums). 

Ministrija norādījusi, ka Lokālplānojuma risinājumi, kas paredz visā teritorijā noteikt 

funkcionālo zonu Publiskās apbūves teritorija (P) ar apbūves teritorijai raksturīgajiem 

apbūves rādītājiem, neatbilst Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. 

gadam (turpmāk – Stratēģija) noteiktajiem attīstības virzieniem lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstības teritorijās, lai Lokālplānojumu varētu īstenot, būtu jāatceļ saistošie 

noteikumi Nr. 2019/13, ar kuriem 2019. gada 23.oktobrī ir apstiprināts Lokālplānojums, un 

jāaktualizē Stratēģija.  

Centrs informē, ka Aizsardzības ministrija 2020. gada 30. janvārī ir iesniegusi 

priekšlikumu Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai 

papildināt likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (VSS-733, TA-

1813), paredzot, ka gadījumā, ja lokālplānojumu izstrādā tikai valsts aizsardzības vajadzībām, 

tas var neatbilst vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, tādējādi samazinot 

resursu patēriņu vietējās pašvaldībās un sekmējot valsts aizsardzības objektu izveidi un 

attīstību. Ņemot vērā minēto, Centrs lūdz Krustpils novada pašvaldību atcelt saistošos 



noteikumus Nr. 2019/13 līdz stāsies spēkā minētie Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

grozījumi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  

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

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis Prokofjevs, 

Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.februāra saistošos noteikumus 

Nr. 2020/2 “Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo 

noteikumu Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils novadā” atcelšanu” (pielikumā). 

2. Uzdot Krustpils novada Attīstības nodaļas vadītājai paziņojumu par lēmumu un 

saistošo noteikumu pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv, kā arī publicēt 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Krustpils novada informatīvajā 

izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

 

Sēžu zālē ienāk deputāti Līga Zalāne un Kārlis Stars 

 

 

17. 

Par Viesītes novada pašvaldības sniegto galvojumu 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” aizņēmuma ņemšanai 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 7. februārī saņemta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – Ministrija) vēstule Nr. 1-132/1161, kas adresēta arī 

pārējām plānotā jaunveidojamā Jēkabpils novadā ietilpstošām pašvaldību domēm, ar lūgumu 

izskatīt domes sēdē jautājumu par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu SIA 

“Viesītes komunālā pārvalde”, kurā visas kapitāla daļas pieder Viesītes novada pašvaldībai. 

Ministrija ir saņēmusi Viesītes novada domes 2020. gada 27. janvāra vēstuli Nr. 3-

3.2/2020/61-N ar lūgumu Ministrijai saskaņot un atbalstīt iespēju sniegt galvojumu 

aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases Viesītes novada kapitālsabiedrībai ,,Viesītes 

komunālā pārvalde” investīciju projekta ,,Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, 

2. kārta” (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Viesītes novada dome 2019. gada 19. decembrī 

pieņēma lēmumu Nr. 27 sniegt galvojumu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” aizņēmuma 

687 700 eiro ņemšanai Valsts kasē ar bankas noteikto procentu likmi Projekta īstenošanai. 

Aizņēmuma izņemšana paredzēta 2020. gadā uz 30 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi. Galvojums garantēts ar Viesītes novada pašvaldības budžetu un aizņēmuma atmaksu 

uzsākt ar 2021.gada 2.ceturksni. 

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta regulējumu līdz stājas 

spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot 

Ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi 

teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, cita starpā ir tiesības uzņemties 

aizņēmu saistības un sniegt galvojumus. 

Ministrija vēstulē norāda, lai tā varētu izpildīt likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 

56. pantā uzdoto pienākumu un sagatavotu atzinumu, tad plānotā jaunveidojamā Jēkabpils 

novadā ietilpstošām pašvaldību domēm, jautājums jāizskata domes sēdēs un jāinformē 

Ministriju par pieņemtajiem lēmumiem, nosūtot lēmumu kopijas. 

http://www.krustpils.lv/


Viesītes novada pašvaldība Ministrijai adresētajā vēstulē informējusi par Valsts Vides 

dienesta sastādītajiem ziņojumiem par Viesītes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbības pārbaudes rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem par novadīto notekūdeņu vidē 

neatbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par vairākkārtīgi piemērotajiem naudas sodiem. 

Valsts vides dienests pārbaudēs norādījis, ka nepieciešams izveidot atbilstošu notekūdeņu 

dūņu apstrādi un notekūdeņu uzglabāšanas laukumu, paredzot ūdens necaurlaidīga segumu 

ierīkošanu.  

Viesītes novada pašvaldība norāda, ka Viesītes ezers, saistībā ar punktveida un 

izkliedēto piesārņojumu, kurā tiek novadīti attīrītie notekūdeņi no Viesītes pilsētas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, iekļauts 2011.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumos 

Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 418), 

2.pielikumā Ezeru un ūdenskrātuvju ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens 

apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli.  

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītes pilsētā” 2.kārta bija iekļauta 

Viesītes novada pašvaldības Investīciju plānā 2014. – 2020. gadam. Bija paredzēta Kohēzijas 

fonda līdzekļu piesaiste projekta realizācijai, bet sakarā ar to, ka Viesītes aglomerācijā 

iedzīvotāju skaits samazinājās zem 2000 iedzīvotāju, ūdenssaimniecības projekta realizācija  

Viesītes aglomerācijā neatbilda Kohēzijas fonda līdzfinansējuma noteikumiem un šim 

projektam iepriekš iezīmētais Kohēzijas fonda finansējums tika pārdalīts citām pašvaldībām 

ūdenssaimniecības projektu realizācijai. Projekta realizācija netika veikta. 

Lai novērstu novadīto notekūdeņu vidē neatbilstību normatīvajiem aktiem un izpildītu 

Valsts vides dienesta izvirzītos nosacījumus un uzdotos uzdevumus, SIA ''Viesītes komunālā 

pārvalde'' ir veikusi vairākas darbības, lai realizētu Projektu. 

Neveicot 2.kārtas būvdarbus ir risks, ka var tikt piemērota finanšu korekcija, par jau 

2015.gadā realizētā projekta ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītes pilsētā”  

izvirzīto projekta mērķu nesasniegšanu. 

Krustpils novada pašvaldības dome, iepazinusies ar Viesītes novada pašvaldības vēstulē 

paustajiem argumentiem par nepieciešamību īstenot investīciju Projektu, atzīst, ka Projekta 

īstenošanai Viesītes novada pašvaldības domes lēmums atbalstāms.  

Krustpils novada pašvaldības dome uzskata, ka Viesītes ezera iekļaušana MK 

noteikumu Nr. 418 ezeru - riska objektu sarakstā apliecina pastāvošo risku nesasniegt Ūdens 

apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli paredzētajā termiņā. 

2015. gadā realizētā projekta ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītes pilsētā”  

izvirzīto projekta mērķu sasniegšana ir tikai loģisks katra projekta īstenošanas rezultāts, kura 

noslēgums būtu Projekta īstenošana. Projekta realizācija nav attiecināma tikai uz Viesītes 

novada attīstību, bet jau skars jaunveidojamā novada attīstību un būs ieguldījums tā ūdeņu 

vides kvalitātes mērķu sasniegšanā, kas būs ieguvums ne tikai vietējiem iedzīvotājiem.         

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2020. gada 6. februāra vēstulē Nr. 1-132/1161 minēto, 

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

1. Atbalstīt Viesītes novada pašvaldības domes 2019. gada 19. decembra lēmumu 

Nr. 27 “Par Viesītes novada pašvaldības galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projekta “Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

būvniecības 2.kārta” darbu īstenošanai”. 

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Viesītes 

novada pašvaldībai.   

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

 



18.  

Par nekustamā īpašuma  (ar mežaudzi) “D/s Lauktehnika 48”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads atsavināšanu 
 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“D/s Lauktehnika ” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Kūku pagastā, Krustpils 

novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000595345 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 11.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 

2930.  

 Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5670 008 0236, sastāv no zemes kadastra 

apzīmējums 5670 008 0405 – 0.1509 ha, no tiem 0.1509 mežs. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 1039.00.  Pašvaldības izdevumi : īpašuma 

mērīšanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 810 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 3740.  

 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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  (ar 

mežaudzi) “D/s Lauktehnika 48”, Kūku pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5670 008 

0236, ar kopējo platību 0.1509 ha par nosacīto cenu 3740 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; reģistrācijas maksu 50 EUR; izsoles laiku un vietu-2020.gada 9.aprīlī 

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 atsavināšanas 

rezultātu. 

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

Pabērzs. 

 

 

19. 

 Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku uzņemšanu  

biedrībā “ Latvijas Bibliotekāru biedrība” 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

Lai veicinātu Krustpils novada pašvaldības bibliotēku attīstību, darbinieku darba 

pilnveidi, sekmētu tradicionālā un digitālā nacionālā un pasaules kultūras mantojuma 

saglabāšanu bibliotēkās, veicinot tā pieejamību sabiedrībai, nepieciešams atbalstīt bibliotēku 

iestāšanos biedrībā “Latvijas Bibliotekāru biedrība”. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, 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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

atbalstīt Krustpils novada pašvaldības bibliotēku – Atašienes bibliotēkas, Krustpils 

pagasta bibliotēkas, Kūku bibliotēkas, Zīlānu bibliotēkas, Mežāres bibliotēkas, Variešu 

bibliotēkas un Vīpes pagasta bibliotēkas uzņemšanu biedrībā “Latvijas Bibliotekāru biedrība”, 

reģistrācijas Nr. 40008007789.  

 

 

 

20. 

Par atbalstu ansambļa pulciņa dalībnieku dalībai kongresā Itālijā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 12.02.2020. 

2020. gada 11. februārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas direktores L. Zalānes iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt 

līdzekļus Atašienes vidusskolas 6. - 9. klases un 10. - 12. klases interešu izglītības ansambļa 

pulciņa dalībnieku dalībai kongresā Itālijā, Florencē no 15.07.2020. - 19.07.2020. 

Ansambļa pulciņu dalībnieki ir apvienojušies ar Jēkabpils pamatskolas zēnu kori un 

iestājušies PUERI CANTORES asociācijā kā Krustpils novada koris. PUERI CANTORES ir 

starptautiska dziedošo bērnu kustība, kas reizi gadā pulcējas kopā kongresā, dzied baznīcas 

sakrālo mūziku un aicina visus klātesošos lūgt par mieru pasaulei.  

Latviju starptautiskajā asociācijā šobrīd pārstāv 3 bērnu kori – Aglonas, Viļānu un 

Krustpils. Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa ir priecīga par 

Latvijas koru iniciatīvu, atbalsta to un aicina korus pārstāvēt Latviju šī gada kongresā. 

2019. gadā Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas divi bērni un mūzikas skolotāja Anita 

Gavare kopā ar Aglonas kori viesojās Polijā, Ļubļanā dziedošo bērnu kongresā. 

 Pateicoties pozitīvajai pieredzei, šogad koris ir iestājies asociācijā un vēlas piedalīties 

PUERI CANTORES Congres Florence 2020 pasākumā, lai garīgi izglītotu bērnus, pievērtu 



viņu uzmanību globālām problēmām, gūtu starptautisku pieredzi un popularizētu novada 

vārdu ārpus valsts robežām. 

Nepieciešams finansiāls atbalsts dalības un uzturēšanās maksas segšanai – 3 300 EUR 

apmērā. 

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

14. panta  2. daļas 6. punktu,  

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

Puriškevičs, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs,  Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- 

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

 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 3 300 apmērā skolēnu dalībai kongresā Itālijā, Florencē. 

Līdzekļus piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Finansu un grāmatvedības nodaļai apmaksu veikt pēc iesniegtā rēķina. 

3. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei pēc pasākuma iesniegt atskaiti par 

dalību pasākumā. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Līga Zalāne lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

21. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 7. janvārī saņemts nekustamā īpašuma [..], 

Krustpils novads, īpašnieka J.J. rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu [..]. 

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

2016.gada 29.augusta ir deklarējis dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

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

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 29.janvārim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

8.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/15 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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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 deputāts P. Gravāns 

 

22.  

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

            Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 10. janvārī saņemts nekustamā īpašuma [..] 

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

dzīvesvietu [..], jo šajā adresē nedzīvojot. 

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

2019.gada 7.marta ir deklarējis dzīvesvietu [..] Krustpils novads, norādot tiesisko pamatu 

deklarēt dzīvesvietu šajā adresē – vienošanās ar īpašnieci S.S. 

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 29.janvārim un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir 

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

10.janvārī “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/20/26 nosūtīts uz [..] 

deklarēto adresi. 15.01.2020. 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, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 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. 

 
 

23.  

Par zemes ierīcības projekta „ Alnīši” apstiprināšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

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

”Spunģēni 1” - 10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA Nr.468) 2020.gada 6.februāra 

iesniegumu Nr.030-2020 par zemes ierīcības projekta ” Alnīši”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads apstiprināšanu, konstatēts: 

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

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 002 0075 uzsākts pēc tā īpašnieka ( SIA “Daģis”, 

Reģ.Nr.45403014624, juridiskā adrese: “Bites”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5238) 

Valdes locekļa Ārija Daģa 2020.gada 13.janvāra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0075  ar kopējo platību 5,5 ha, kam 

izstrādāts zemes ierīcības projekts , pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2020. gada 31.janvāra lēmumu (sēdes protokols  Nr. 3, p.4).  

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

kadastra apzīmējumu 56680020075 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. 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 „Alnīši”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0075, ar platību 

5,5 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0222 -  platība 0,4 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0223-   platība 5,1 ha. 

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

izmantošanas mērķiem , nosaukumiem un adresi: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0222 -  

platība 0,4 ha - atstājams nosaukums un adrese “Alnīši”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0223 -  

platība 5,1 -  ha piešķirams jauns nosaukums „Alnēni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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



noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 31.janvāra  

lēmumu (sēdes protokols Nr.3. p.4   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils 

pagastā /Alnīši/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2020.gada 6.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Alnīši” apstiprināšanu 

un, ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Alnīši”,  

 

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

Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Alnīši”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

002 0075), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668  002 0075, ar platību 5,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0222 -  

platība 0,4 ha: atstāt nosaukumu un adresi “Alnīši”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0223 -  

platība 5,1 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Alnēni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

24.  

Par zemes ierīcības projekta „Klāni” apstiprināšanu Variešu pagastā 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

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

adrese:”Spunģēni – 1” - 10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 

sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 2020.gada 3.februāra iesniegumu 

Nr.024-2020 par zemes ierīcības projekta ”Klāni”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ” Klāni”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, ar kadastra numuru 5694 007 0119 uzsākts pēc tā īpašnieces R.Š, personas kods [..],  

adrese: [..], Krustpils novads, LV-5238 2019.gada 16.decembra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 20,6 ha. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0119 – ar platību 15,7 

ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 

11.septembra lēmumu (sēdes protokols  Nr.12, p.7  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu Variešu pagastā /5694 007 0119, Klāni/”. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


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

kadastra apzīmējumu 56940070119 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

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

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

pamatojoties uz zemes robežu plānu, kuru 2001.gada 7. augustā izgatavoja VZD 

Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Mērniecības un topogrāfijas daļa. Īstenojot projektu, jāveic 

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

lietošanas veidi. 

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

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0119, ar platību 15,7 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0236 -   platība 4,6 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0237 -   platība 6,2 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0238 -   platība 4,9 ha. 

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

izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0236 -   

platība 4,6 ha atstājams nosaukums un adrese  “Klāni”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0237 -  

platība 6,2 ha piešķirams jauns nosaukums „Lejas Klāni”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

3) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0238 -  

platība 4,9 ha piešķirams jauns nosaukums „Klānēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

4) Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klāni”, Variešu pagasts, Krustpils novads zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 5694 005 0119 ar platību 4,9 ha  kā atsevišķu īpašumu  ar nosaukumu 

“Klānu  mežs”. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība. 

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

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 11.septembra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 12, p.7”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /56940070119, Klāni/” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 

2020.gada 3.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta” Klāni” apstiprināšanu, un 

ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa) sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Klāni”,  

 

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

Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Klāni”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 

007 0119), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 



apzīmējumu 5694  007 0119 , ar platību 15,7 ha   sadalīšanai trīs zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1, nr.2 un nr.3).  

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0236 -   

platība 4,6 ha atstāt nosaukumu un adresi  “Klāni”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0237 -  

platība 6,2 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Lejas Klāni”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

4. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0238 -  

platība 4,9 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Klānēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klāni”, Variešu pagasts, Krustpils novads zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 5694 005 0119 ar platību 4,9 ha  kā atsevišķu īpašumu  ar 

nosaukumu “Klānu  mežs”. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

6. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

25.  

Par zemes ierīcības projekta „ Mētras” apstiprināšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

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

adrese:”Spunģēni 1”-10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 sertificēta 

zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts CA 0016,izsniegts 18.10.2019 

derīgs līdz 20.01.2023) 2020.gada 29.janvāra iesniegumu Nr.021-2020 par zemes ierīcības 

projekta ”Mētras”, Krustpils pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

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

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 005 0033 uzsākts pēc tā īpašnieka - Krustpils 

novada pašvaldības”, Reģ.Nr.90009118116, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-

5202 2019.gada 22.novembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kopējo platību 13,8 ha. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5668 005 0033  ar platību 9,6 ha, pamatojoties uz Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 24.jūlija lēmumu (sēdes protokols  Nr. 10, 

p.22).  

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

kadastra apzīmējumu 56680050033 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 
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ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav 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 „ Mētras”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0033, ar platību 

9,6 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0164 -  platība 0,7 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0165 -   platība 8,9 ha. 

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

izmantošanas mērķiem , nosaukumiem un adresi: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0164 -  

platība 0,7 ha - atstājams nosaukums un adrese “Mētras”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0165 -  

platība 8,9 ha piešķirams jauns nosaukums „Mētru lauks”, Krustpils pagasts, Krustpils 

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

lauksaimniecība. 

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

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

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 24.jūlija  lēmumu 

(sēdes protokols Nr.10. p.22   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā 

/Mētras/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2020.gada 29.janvāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Mētras” 

apstiprināšanu un, ņemot  vērā Sandra Madžuļa sagatavoto zemes ierīcības projektu “Mētras”,  

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

Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Mētras”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5668 

005 0033), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5668  005 0033, ar platību 9,6 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, (grafiskajā 

daļā nr.1 un nr.2). 

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0164-  

platība 0,7 ha: atstāt nosaukumu un adresi “Mētras”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0165 -  

platība 8,9 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Mētru lauks”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

un Zemes lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 



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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

26.  

Par zemes ierīcības projekta „Irbītes” Variešu pagastā apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

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

”Spunģēni 1”- 10, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204, sertificēta zemes 

ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 2020.gada 6.februāra iesniegumu Nr.031-2020 par 

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

konstatēts: 

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

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5694 008 0063 uzsākts pēc tā īpašnieka – Variešu 

pagasta zemnieku saimniecības “Ļūļākas”, reģistrācijas Nr.45404001932, juridiskā adrese: 

“Ļūļākas-1”, Variešu pagasts, Krustpils novads, LV-5236, pilnvarotās personas Lūcijas 

Deinates 2019.gada 16.decembra iesnieguma.  

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0063 – ar platību 9,45 ha, pamatojoties uz 

Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019. gada 11.decembra lēmumu (sēdes 

protokols  Nr.17, p.6  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu pagastā /5694 

008 0063, Irbītes/”. 

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

kadastra apzīmējumu 56940080063 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, jāveic atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

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

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0063, ar platību 9,45 ha  

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

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0293 -   platība 0,78 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0294 -   platība 8,67 ha; 

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

izmantošanas mērķiem, adresēm un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0293 -   

platība 0,78 ha atstājams nosaukums un adrese  “Irbītes”, Variešu pagasts,  Krustpils novads 

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

lauksaimniecība. 

2) Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0294 -  

platība 8,67 ha piešķirams jauns nosaukums „Irbenāji”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

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

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

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 
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14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2019.gada 11.decemba 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 17, p.6”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Variešu 

pagastā /56940080063, Irbītes/” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa 

2020.gada 6.februāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta            ” Irbītes” apstiprināšanu, 

un ņemot  vērā sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Sandra Madžuļa) sagatavoto zemes 

ierīcības projektu “Irbītes”,  

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

Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Līga Zalāne, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss,  Aldis 

Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (13 balsis), „pret”- 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Irbītes ”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 

008 0063), atrašanās vieta – Variešu pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694  008 0063 , ar platību 9,45 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2  

2. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0293 -   

platība 0,78 ha atstāt nosaukumu un adresi  “Irbītes”, Variešu pagasts,  Krustpils novads un 

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

lauksaimniecība. 

3. Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0294 -  

platība 8,67 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Irbenāji”, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

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

lauksaimniecība. 

4. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

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

platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales 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  

 

 

Sēžu zālē ienāk deputāts P. Gravāns. 
 

 

27.  

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

Izskatot 2020.gada 30.janvāra S. J., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

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

pagasts, Krustpils novads. 

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

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

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “[..] Kūku pagasts, Krustpils novads, 
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slēdzot terminētu līgumu uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku, būvju), kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

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

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

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

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

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

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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar S. J., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

28.  

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 12.02.2020. 

Izskatot 2020.gada 4.februāra I.V, personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

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

pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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



slēdzot terminētu līgumu uz trīs mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu 

termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas 

brīdi Krustpils administratīvā teritorija nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku, būvju), 

kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

daļas 9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

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

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

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

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

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, 

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

 

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

Kūku pagasts, Krustpils novads,  uz trīs mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

un komunālo pakalpojumu līgumu ar I.V., un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

      

 

 

29. 

 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 
  

 

Izskatot Dz. A, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..] Krustpils novads 

2020.gada 7.februāra iesniegumu (Krustpils novada pašvaldībā reģistrētu 12.02.2020. ar Nr. 

2.1-11.1/20/322), īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2017.gada  1.decembrī ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.6-41/17/96, spēkā līdz 

2020.gada  28.februārim. 

2. Iesniedzējai  ir  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāds 486.34 EUR, kuru 

labprātīgi apņemas segt.   



 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, [..]  pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ar 

Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz sešiem mēnešiem. 

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,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

 1. Ar  Dz. A. pagarināt 2017.gada 1.decembra noslēgto īres Līgumu Nr. 6-41/17/96  uz 

sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas 

parāds. 

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

īres  līgumu pagarināšanu, vienošanos par parāda samaksas kārtību. 

3. Pilnvarot [..] pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā līgumu ar 

Dz.A, 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. 

 

 

30.  

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Vīpes pagastā 

 

Izskatot D. G., 2020.gada 10.februāra iesniegumu (Krustpils novada pašvaldībā 

reģistrētu 12.02.2020. ar nr.2.1-11.1/20/330), Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli 

Vīpes pagastā.  

Iesniedzējs lūdz pašvaldības dzīvojamo platību Vīpes pagastā. Izvērtējot Krustpils 

novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

Iesniedzēja deklarētā dzīvesvieta, ir nekustamā īpašumā ar adresi [..] Krustpils novads, 

nekustamais īpašums nepieder Iesniedzējam. Iesniedzēja īpašuma nav atrasti zemesgrāmatā 

reģistrēti īpašumi, kas apstiprina faktu, ka Iesniedzējam ir cita dzīvojamā platība. 

Vīpes pagasta pārvalde, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumu, sniegusi piekrišanu, 

Iesniedzēju uzņemt dzīvokļu rindā. 



Skatot Iesniedzēja iesniegumu par labvēlīga akta izdošanu, pašvaldībai ir jāpārbauda 

vai pastāv labvēlīga administratīvā akta  izdošanas priekšnosacījumi, proti, vai pastāv 

apstākļi, lai Iesniedzējs tiktu uzņemta rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

Izvērtējot  lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus secināms, Iesniedzējs nav pieskaitāms 

to personu lokā, kuram neatliekami sniedzama palīdzība  dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Tāpat, Iesniedzējs, nav tai kategorijā, kurām dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām. 

Pašvaldība, iesniedzējam dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā, t.sk. vispārējā kartībā, 

viņu uzņem dzīvokļu rindā. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2., 3, 6.pantu trešo daļu 7.panta piekto daļu, 11.pantu., 13.panta pirmo daļu, 

14.panta pirmo un septīto daļu, 15.pantu, 16.panta trešo daļu,  

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

Vispārējā kārtībā uzņemt D. G. rindā ar kārtas Nr. 9, Krustpils novada pašvaldības 

dzīvokļa saņemšanai Vīpes pagasta administratīvā teritorijā.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

31.  

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

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

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu 

komisijas 2020. gada 31.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3., 14.p.,15.p.,16.p.), tika 

noteiktas nomas tiesību izsoles Krustpils novada pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 56680070193 -1,9806 ha platībā, 56960030046 – 5,3739 ha platībā un 

56960030047 – 5,155 ha platībā. Zemes lietu komisija 2020.gada 17.februārī rīkoja nomas 

tiesību izsoli, 

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

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

Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56680070193 -1,9806 ha platībā, 56960030046 – 5,3739 ha platībā un 

56960030047 – 5,155 ha platībā  zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 



Nr.

p.k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgaba

la izsoles 

sākumcena 

EUR 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka – vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko 

nomas maksu  

1. 56680070193 1,9806 108,93 10,00 V.A.  

nosolītā nomas maksas summa kopā 

ar sākumcenu EUR 118,93 
2. 56960030046 5,3739 241,82 10.00 ZS Kalves, reģ.nr. 45404003651, 

juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, 

nosolītā nomas maksas summa kopā 

ar sākumcenu EUR 251.82 

3. 56960030047 5,155 231,97 10.00 ZS Kalves, reģ.nr. 45404003651, 

juridiskā adrese: “Kalves”, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, 

nosolītā nomas maksas summa kopā 

ar sākumcenu EUR 241,97 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar V.A., personas kods [..], adrese: 

[..] Krustpils novads, LV-5204, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680070193 -

1.9806 ha platībā nomu. 

3. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar ZS “Kalves”, Reģistrācijas 

Nr.45404003651, juridiskā adrese: „Kalves”, Kūku pagasts,  Krustpils novads, LV-5222, par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 56960030046 – 5,3739 ha un 56960030047 – 5,155 

ha  platībā nomu.  

4. Slēgt zemes nomas līgumus uz 6 gadiem no 2020.gada 1.marta līdz 2026.gada 

28.februārim.  

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

6. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās 

vērtības nodokli.  

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

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007). 

 

 

32.  

Par atbalstu sportistu dalībai mācību treniņu nometnē 

 

2020. gada 18. februārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Jēkabpils sporta skolas 

direktora iesniegums ar lūgumu atbalstīt divu Krustpils novadā deklarēto sportistu dalību 

mācību treniņu vieglatlētikas nometnē Čehijā no 2020. gada 3. aprīļa līdz 19. aprīlim.  

Tiek lūgts finansiāli atbalstīt Mežāres pagastā deklarēto bērnu – [..] un [..] dalību šajā 

nometnē. 

Paredzami nometnes izdevumi dienā ir 33 EUR, kur tiek iekļauti izdevumi par 

naktsmītnēm Čehijā, ēdināšanas izdevumi (trīs reizes dienā), sporta bāzes īre, relaksācijas 

izdevumi, kā arī vienas naktsmītnes izdevumi Polijā. 

Tiek lūgts finansiāls atbalsts 1 086 EUR apmērā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 14. 

panta 2. daļas 6. punktu,  

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

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



Felss,  Aldis Prokofjevs, Aija Vetere, Vija Stiebriņa, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) (14 

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

Atbalstīt piešķirot finansējumu 1 086 EUR apmērā no sporta pasākumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.02 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

19.02.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                                D. Ivanova 

19.02.2020. 

  



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

 

Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr. 2020/2 “Par 

Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2019/13 

“Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā” atcelšanu” 
 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

 

Atcelt Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošos noteikumus 

Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                Kārlis Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv

