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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.05 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Puriškevičs Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars (no darba kārtības 3. jautājuma), Kārlis Pabērzs 

(jun.), Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Finansiste Baiba Voltmane, Komunālās saimniecības 

nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, Jurists Ivars Jaševs, Juriste Ilze Stupāne, Attīstības 

nodaļas vadītāja Inga Rubene,  Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, Sabiedrisko 

attiecību speciāliste Justīne Iie, Datorspeciāliste Anita Dzenuška. 

Pieaicinātās personas: Ilmārs Luksts - biedrības “Dabas resursu aizsardzības biedrība” 

pilnvarotā persona (biedrības “Dabas resursu aizsardzības biedrība” 2020.gada 13. maija 

izsniegta pilnvara Nr.1) 

 

1.  

Par darba kārtību 

 

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

1. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lejiņas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Dārzs”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  
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3. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Līkumu Ierniņi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu  

4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lapiņas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

5. Par nekustamā īpašuma  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās 

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

7. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

8. Par nekustamā “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

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

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

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

domes sēdes darba kārtību: 

Darba kārtība: 

1. Par darba kārtību 

2. Izpilddirektora atskaite par 2020. gada aprīļa mēnesi 

3. Par patapinājuma līguma grozīšanu 

4. Par dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils  

novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” 

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

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

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

plāna aktualizāciju 

7. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 

8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

10. Par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Dabas resursu 

aizsardzības biedrība”  

11. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/5 

“Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 

12. Par grozījumiem 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada domes lēmumā (protokols 

Nr.6., 41) “Par atbalstu juridiskas personas investīciju projekta īstenošanai 

Krustpils  novada administratīvā teritorijā” 

13. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

14. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lejiņas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

15. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Dārzs”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

16. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Līkumu Ierniņi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu  



17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lapiņas”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

18. Par nekustamā īpašuma  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās 

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

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

izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

20. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

21. Par nekustamā “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

2.  

Izpilddirektora atskaite par 2020. gada aprīļa mēnesi 

 

R. Spēks informē, ka aprīļa un maija mēnesī  noritēja darbs pie skolnieku ēdināšanas 

kuponu izsniegšanas kārtības organizēšanas un  materiālu sagatavošanas. 

Turpinās darbi pie skolnieku autobusu (Vīpes, Atašienes, Variešu pagastu) iepirkuma, Baltijas 

valstu robežas šobrīd jau vaļā, kas atvieglo iepirkuma procedūras virzību.  

Pabeigti Baļotes ezera attīrīšanas darbi, Igaunijas firma veica darbus. Plāno veikt 

labiekārtošanas darbus - pievedceļa remonts līdz Baļotes ezeram. 19.05.2020. norisinājās 

tikšanās ar pagastu pārvalžu vadītājiem, tika pārrunāts jautājums par ūdensskaitītājiem 

daudzdzīvokļu mājās. Informē par pašdarbības kolektīvu darbību un uzņēmumu līgumiem. Ar 

1. jūniju tie būs jālauž, uzsāks darbību rudenī, iespējams jau septembrī, ja tiks ieplānoti lieli 

pasākumi.  

Notika tikšanās ar PII vadītājiem – Variešos darbojas bērnudārzu dežūrgrupiņa, Mežarē – tiks 

atvērta ar 1. jūniju. Izpilddirektors piedalījās virtuālajās komisijās par administratīvi 

teritoriālo reformu. 

Ogļu ceļam uzlikta pirmā asfalta kārta, noslēdzošā būs pie atļautās vidējās diennakts 

temperatūras (+12 C). Darbs izsoles komisijā. Tikšanās ar SIA”Gallusman”, par turpmāko 

projekta attīstības gaitu. 

Ārkārtas stāvokļa realizēšanas pasākumu organizēšana (darbinieki daļēji strādā attālināti). 

 

 

Projekti realizācijā uz 20.05.2020. 

Projekti ar Eiropas Savienības un citu institūciju līdzfinansējumu 

Projekts Darbība  
Mežāres kultūras nama 

energoefektivitātes uzlabošana 

Norit būvdarbi, norit jumta daļas virs lielās zāles 

jumta seguma atjaunošana, iekšējās lietus ūdens 

novades sistēmas, apkures sistēmas pārbūve. 

 

Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  

sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā 

“Braslavskie ozera" 

Uzsākta projekta realizācija – noticis pirmais 

ievadseminārs un pirmā vadības grupas sanāksme 

(attālināti). Saskaņots iepirkumu plāns.  

Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes 

ārsta praksē Krustpils novada Kūku 

Sagatavošanā būvdarbu līgums ar SIA “Albi Group” 

un būvuzraudzības ar SIA “JUKO būve” 



ciemā 

Dabas un skaņu terapijas taka 

Marinzejas muižas parkā 

 

Noslēgti līgumi par būvdarbiem ar SIA “Legāts” un 

SIA “LA Konsultants”. Šonedēļ iesniedzam LAD 

iepirkumu un būvniecības dokumentāciju. 

Autostāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku ciemā 

Norit būvdarbi. 

 

Pašvaldības grants ceļu pārbūve 

Atašienes, Krustpils, Kūku, 

Mežāres, Vīpes pagastā Krustpils 

novadā 

Sagatavošanā līgumi ar būvniekiem un uzraugiem.  

Zivju resursu pavairošana Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2020.gadā  

Realizācijā, veikts iepirkums. 

Sabiedrības informēšanas pasākumi 

par zivju resursu aizsardzību 

Realizācijā, pirmās publikācijas. 

  

 

Pašvaldības investīciju plāna projekti 

Labiekārtošanas darbi pie Atašienes 

pagasta pārvaldes ēkas 

Būvdarbi pabeigti, sagatavošanā nodošanas 

ekspluatācijā dokumentācija. 

Pašvaldības ceļa nr.118 Jaunmuižas 

iela lietus ūdens novades, 

energoefektīva apgaismojuma un 

asfaltbetona seguma izbūve 

Norit projektēšana (SIA “SKA projekts”), būvvaldē 

iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, saņemta 

būvatļauja  

Gājēju un veloceliņa izbūve no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai 

Uz VARAM sagatavots iesniegums par iekļaušanu 

kredīta saņēmēju sarakstā, sagatavošanā līgums ar 

SIA “Ošukalns” un IK “CB TESTS”. Saskaņošanā 

izmaiņas būvprojektā. 

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā Braslavas ielai  

Būvprojekts apstiprināts (SIA “Dabl V”), 

sagatavošanā iepirkums.  

Cietā seguma izveidošana Spunģēnu 

ciemā  Zaķu ielai  

Būvprojekts apstiprināts (SIA “SET projekti”), 

sagatavošanā iepirkums. 

  

Stāvlaukuma pretī Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkai pārbūve 

Būvdarbi uz laiku pārtraukti. (Augsts gruntsūdeņu 

līmenis) 

Ēkas “Vālodzīte” pieguļošās 

teritorijas labiekārtošana 

Būvdarbi uz laiku pārtraukti. (Augsts gruntsūdeņu 

līmenis) 

Ielu apgaismojuma izveide Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

Būvdarbi pabeigti 

Ielu apgaismojuma izveide Variešu 

pagasta Medņu ciemā 

Būvdarbi pabeigti 

Ūdensvada atjaunošana Variešu 

pagasta Antūžu ciemā 

Būvprojekts apstiprināts (SIA “Ekolat”), 

sagatavošanā iepirkums . 

 

  



3. 

 Par patapinājuma līguma grozīšanu 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 5.maijā ir saņemts biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts”  Jēkabpils komitejas, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Rīgas iela 201, 

Jēkabpilī (turpmāk – Biedrība)  2020.gada 13.marta vēstule Nr.2 “IESNIEGUMS”, kurā lūgts 

pagarināt patapinājuma līgumu Nr.2.4-5/16/3 no 2016.gada 25.aprīļa uz pašvaldībai 

piederošām telpām: 

1. Krustpils pagasts „Daugavieši”, kas sastāv no 15 m
2
; 

2. Variešu pagasts Variešu centrs, kas sastāv no 16.2 m
2
; 

3. Atašienes pagasts Liepu ielā – 14a, kas sastāv no 13m
2
; 

4. Vīpes pagasts Neretas iela – 6, kas sastāv no 15m
2
; 

5. Mežāres pagasts „Druvasnieki”, kas sastāv no 15m
2
; 

6. Kūku pagasts Laukezera ielā – 4, kas sastāv no 18m
2
; 

7. Kūku pagasts Kūkas – 4 -3, kas sastāv no 13m
2
. 

Biedrība vēlas arī turpmāk nedzīvojamās telpas izmantot, lai nodrošinātu Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros uzglabātu pārtikas un pamata materiālās 

preces,  kuras un izdalītu Krustpils novada iedzīvotājiem. 

Minētās nedzīvojamās telpas tiek izmantotas regulāri Biedrības darbības nodrošināšanai. 

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē pieejamajai informācijai par 

sabiedriskā labuma organizācijām, Biedrībai no 2017.gada 25.aprīļa ir spēkā esošs sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss, kas piešķirts ar Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 18.aprīļa 

lēmumu Nr.30.6–8.2/77156.  

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

5.panta otrās daļas 41.punktam atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam.  

Atbilstoši iepriekš minētā likuma 5.panta piektajai daļai lēmumu par publiskas personas 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas 

publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 

labuma organizācijai nodot uz laiku, kamēr tiem ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 

10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 

var nodot atkārtoti.  

Atbilstoši 2016.gada 25.aprīļa patapinājuma līguma 3.1.apakšpunktam, līguma darbība ir līdz 

2020.gada 1.jūnijam. Ievērojot minēto nepieciešams pagarināt 2016.gada 25.aprīļa 

patapinājuma līgumu.  

 Noskaidrojot vēlamo līgumu patapinājuma līgums pagarināms uz pieci gadi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 5.panta otrās daļas 41.punktu, trīs prim un piekto daļu, 2016.gada 25.aprīļa 

patapinājuma līguma 3.1.apakšpunktu,  

Atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Līga Zalāne), 

"Pret" – 1 (Dace Vītola), "Atturas" – nav , Krustpils  novada dome nolemj:  

1. Izdarīt grozījumus starp Krustpils novada pašvaldību un biedrības “Latvijas Sarkanais 

Krusts”  Jēkabpils komitejas, reģistrācijas Nr.40008002279, juridiskā adrese: Rīgas 

iela 201, Jēkabpilī, 2016.gada 25.aprīļa patapinājuma līgumā par nedzīvojamo telpu: 

 1.1. Krustpils pagasts „Daugavieši”, kas sastāv no 15 m
2
; 

1.2. Variešu pagasts Variešu centrs, kas sastāv no 16.2 m
2
; 



1.3. Atašienes pagasts Liepu ielā – 14a, kas sastāv no 13m
2
; 

1.4. Vīpes pagasts Neretas iela – 6, kas sastāv no 15m
2
; 

1.5. Mežāres pagasts „Druvasnieki”, kas sastāv no 15m
2
; 

1.6. Kūku pagasts Laukezera ielā – 4, kas sastāv no 18m
2
; 

1.7. Kūku pagasts Kūkas – 4 -3, kas sastāv no 13m
2
, nodošanu bezmaksas lietošanā 

2. Izteikt līguma 3.1.apakšpunktu  šādā redakcijā:  

„3.1. Šis Līgums stājas spēkā 2016.gada 1.jūniju, un ir spēkā līdz dienai, kamēr Patapinājuma 

ņēmējam ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 

31.maijam”.  

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 2.jūniju.  

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

 

 

4. 

 Par dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils  

novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. Jautā V. Stiebriņa. Atbild B. Voltmane. 

Nekustamais īpašums –dzīvojamā māja “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra numurs 5676 005 0288, ir sadalīts 18 dzīvokļu īpašumos. Pie 

dzīvokļu īpašumiem ir piesaistītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo 

koplietošanas telpu domājamās daļas. Zemesgrāmatā atvērts 8 dzīvokļu (ar numuru- 1., 4., 8., 

9., 13., 15., 16.,17) īpašumu apakšnodalījums. Dzīvojamā mājā  dzīvokļu īpašumi ar numuru- 

2., 11., 17., 18, ir Krustpils  novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā.  

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 8.maijā saņemts dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 

protokols Nr.1, kurā pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, kadastra numurs 5676 005 0288 pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni- 

Daugavieši”.  

Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku 2020.gada 14.aprīlī aptaujas balsošanas protokolu Nr.1. 

Divpadsmit  (12) dzīvokļu īpašnieki jeb 67% (sešdesmit septiņi procenti) no dzīvokļu 

kopskaita ir pieņēmuši lēmumu: pēc pārvaldnieces Daces Golubovas atteikšanās no mājas 

pārvaldnieces pienākumu pildīšanas, tāpēc dzīvokļu īpašnieku kopība ierosina no 2020.gada 

1.jūnija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, 

pārvaldīšanas tiesības  pārņemt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni- Daugavieši”, 

kurai turpmāk nodrošināt obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības.  

Dzīvokļu īpašnieku kopību pārstāvēs, kā arī mājas pārvaldīšanas tiesības nodrošinās 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni- Daugavieši”, kura dzīvokļu kopības pieņemto 

lēmumu izpildīs, slēdzot un parakstot līgumu kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas  

līgumu, lai nodrošinātu turpmāku dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbilstoši Dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas likuma prasībām. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektās 

daļas 4.punkts noteic, ka pārvaldīšanas tiesības var tikt nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku 

sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk 

nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita. Minētā likuma 51.1panta 

sestā daļa noteic, ka lēmuma pieņemšanas procedūras ietvaros pieņemtais lēmums par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai 



uzskatāms par pieņemtu, ja “par” balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi 

no visu dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.  

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

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

2020.gada 14.aprīlī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.1,  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils  novada dome nolemj:  

1. Nodot 18 dzīvokļu dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, kadastra numurs 5676 005 0288,  pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

tiesības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Spunģēni- Daugavieši”, reģistrācijas numurs 

45403015460, juridiskā adrese: Rīgas iela150a, Jēkabpilī.  

2. Izveidot dzīvojamās mājas “Rozessala 10”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils 

novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanas komisiju šādā sastāvā:  

2.1. komisijas priekšsēdētājs, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks,  

2.2. komisijas locekļi:  

2.2.1. Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova; 

2.2.2. SIA “Spunģēni-Daugavieši” prokūrists Normunds Zizlāns; 

2.2.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede Lāsma Sidorina. 

3. Lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas.  

4. Atļaut komisijas locekļiem savienot komisijas locekļa amatu ar amatiem, kuros tos 

ir ievēlējusi vai iecēlusi Krustpils novada dome vai pienākumu darboties komisijās ar 

rīkojumu uzlicis Krustpils novada domes priekšsēdētājs vai Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

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

 

 

5.  

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

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

2020. gadam” 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. 

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

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

valsts budžetu 2019. gadam”,  

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils  novada dome nolemj:  

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2020/4 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020/1 „Par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

  

 

 

 



6.   

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

aktualizāciju 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Rubene. Informē R. Spēks. Priekšlikums – papildināt un iekļaut 

investīciju plāna 1. daļu. Izsakās I. Rubene par Kūku katlu mājas jautājumu – pārcelt no 

investīciju plāna 2. daļas uz 1. daļu. K. Stars iesaka pagaidām to nedarīt, jo jāanalizē 

finansējuma jautājums, jāredz gala tāme apkures katla iepirkumam. A. Vetere iebilst, jo, ja 

ieliks 1. daļā, tad varēs iesākt projektēšanas darbus. Atbild K. Stars. Jautā P. Gravāns – vai 

apkures sezonu vēl var iesākt ar veco apkures katlu? Atbild N. Zizlāns – var, bet ir 

nepieciešami aptuveni 7000 EUR katla remontam. Izsakās K. Stars. Informē K. Pabērzs – 

Kūku pagasta katlu mājā ir visvecākie katli, to sekciju maiņa ir neekonomiska, ar jauno katlu 

ieekonomēs uz citiem resursiem, būs efektīvāka siltumatdeve. Izsakās K. Stars par 

siltumenerģijas apkures tarifiem.  

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

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 73.punktu,  

Atklāti balsojot,  ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav ,  Krustpils  novada dome nolemj:  

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

(pielikumā). 

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

publicēt Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un  Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā ( TAPIS).  

 

 

 

7. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā 
  

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot L. B, personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīv. [..], Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 2020.gada 29.aprīļa iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,  

konstatēts: 

1. Ar Iesniedzēju  noslēgts Līgums Nr.5-42/19/12. 

2. Iesniedzējam nav īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

Pamatojoties  uz: 

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

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

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

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

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

http://www.krustpils.lv/


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,  ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Līga Zalāne), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Dace Vītola), Krustpils  novada dome nolemj:  

 

1. Pagarināt Ar L. B. Līgumu Nr.5-42/19/12  uz vienu gadu, ar tiesībām pagarināt īres līgumu 

uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas parāda. 

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

līgumu pagarināšanu. 

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

līgumu ar L.B., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

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

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

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

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

No sēžu zāles iziet deputāte V. Stiebriņa. 

 

8. 

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 23.aprīļa J.B., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- iesniedzējs) 

par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Variešu pagasts, 

Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

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

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

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

pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 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; 

Atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav , Krustpils  novada dome nolemj:  

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

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

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja J.B., 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 Variešu pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar J. B. 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. 

 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāte V. Stiebriņa. 

9. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020 

Ziņo K. Pabērzs. 

Izskatot 2020.gada 11.maija A. S., personas kods [..] iesniegumu (turpmāk- 

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

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Variešu  administratīvajā teritorijā, kā 

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

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

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

pašu termiņu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 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;  

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils  novada dome nolemj:  

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

[..], Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu ar tiesībām prasīt īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

10. 

 Par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu  

ar biedrību “Dabas resursu aizsardzības biedrība”  
 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020. 

Ziņo K. Pabērzs. Informē  I. Jaševs. Jautā K. Stars. Jautā K. Pabērzs. Izsakās E. 

Serkova un A. Vetere. Jautā K. Brūniņa. Atbild B. Voltmane.  

 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts biedrības “Dabas resursu 

aizsardzības biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008174808 (turpmāk – Biedrība), juridiskā adrese 

“Ezerkrasti”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222, iesniegums ar lūgumu noslēgt 

sadarbības līgumu par vides izglītības un veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu 

Krustpils novadā turpmākos piecus gadus. 

Valsts ieņēmumu dienests ar 2011.gada 29.novembra lēmumu Biedrībai piešķīra 

sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Biedrības galvenais uzdevums ir veicināt vides 

aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu, popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu, 

izglītot sabiedrību vides aizsardzības jomā, aktīvi iesaistīt jauniešus vides aizsardzības 

pasākumos, kā arī makšķerēšanas – tūrisma piesaiste, makšķerēšanas sacensību organizēšana. 

Biedrība aktīvi ir iesaistījusies dažādu ar vides izglītību saistītu pasākumu 

organizēšanā, piemēram - organizējusi putnu būrīšu izgatavošanas darbnīcas, organizējusi 

vairākus izzinošus pārgājienus, dažādus izzinošus pasākumus ģimenēm ar bērniem dabā 

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (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 ar 2019. gada 30. oktobra lēmumu 

Nr. 05.19.013336 ir apstiprinājusi Biedrības projekta iesniegumu “Vides izglītības un 

informācijas centra izveide pie Baļotes ezera” (turpmāk – Projekts).  

Lai Biedrība jau tagad varētu aktīvi organizēt dažādus izzinošus pārgājienus, radošās 

darbnīcas ģimenēm ar bērniem, izzinošas nometnes bērniem, vides izglītojošus pasākumus 

skolēniem un skolu grupām, organizēt tikšanās ar dažādiem speciālistiem,  kā arī organizēt  

makšķerēšanas pamatu apguvi bērniem, nodrošinot vismaz trīs vispārizglītojošus pasākumus 

un divas izglītojošas nometnes gadā (turpmāk – Izglītojoši pasākumi), Biedrība lūdz 

pašvaldībai piešķirt finansējumu Izglītojošo pasākumu organizēšanai 3300 eiro gadā, kas 

piecu gadu periodā būtu 16 500 eiro.  

Atbilstoši nolikuma “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” 3.5. apakšpunktam Biedrībai ir piešķirts līdzfinansējums 1500 eiro apmērā 

Projekta realizācijai no prasītajiem 18 000 eiro. Līdz ar to secināms, ka nepieciešams papildu 

finansējums 16 500 eiro apmērā, kas paralēli Projekta īstenošanas laikam, kas ir pieci gadi, 

tiktu novirzīts Izglītojošo pasākumu organizēšanai.  

Pašvaldības dome atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu, jo Izglītojošo pasākumu 

īstenošanas laikā Biedrība ne tikai izglītos Izglītojošo pasākumu dalībniekus, bet Projekta 

realizācijas laikā paralēli īstenos Izglītojošus pasākumus, kuru laikā veiks aktivitātes, kas būs 

salīdzināmas un attiecināmas uz likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām pašvaldības 

funkcijām par saimnieciskās darbības sekmēšanu, gādās par iedzīvotāju izglītošanu – 

ārpusskolas izglītošana un apmācība, veicinās kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un 

veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā arī veicinās vides aizsardzības un dabas resursu 

racionālas izmantošanas izpratni, popularizēs videi draudzīgu dzīvesveidu, izglītos sabiedrību 

vides aizsardzības jomā, aktīvi iesaistīs jauniešus vides aizsardzības pasākumos. Biedrība 

īstenojot šos pasākumus sniegs nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo tie vērsti uz kultūras un 

veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4., 6. un 

10. punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka publiska persona, kā arī 

kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, 

lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu,  

Atklāti balsojot ar 7 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Dace Vītola), "Pret" – 2 (Elīna Serkova, Līga 

Zalāne), "Atturas" – 6 (Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere), lēmums nav pieņemts.  

Finasējuma piešķiršana biedrībai “Dabas resursu aizsardzības biedrība” ir atteikta. 

  

 

11. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/5 

“Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020. 

Ziņo K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība veic pastāvīgu kapsētu teritorijas labiekārtošanu, apzinot 

iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības iespējas, nodrošina kapsētu apsaimniekošanas formas 

izvēli un atbilstošu uzraudzību, ievērojot šādus principus: problēmu apzināšana, prioritāšu 

definēšana un labākos risinājumus. 

Kapsētu izveide un uzturēšana ir uzdota pašvaldībām un valstiskā līmenī nav 

reglamentēta, tāpēc pašvaldības atbilstoši savai izpratnei reglamentē kapsētu izmantošanu un 



kapavietu iegūšanu. Kapsētas ir publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo 

sabiedrības vajadzībām likuma "Par pašvaldībām" 77.panta otrās daļas izpratnē. 

Ņemot vērā, ka pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/29 „Krustpils novada 

pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” nepieciešams izdarīt apjomīgus 

grozījumus, kas precizē kapsētu kārtības noteikumus, kapavietas ierādīšanas un apbedīšanas 

kārtību, kas atbilstu Administratīvā atbildības likuma normām, kā arī ievērojot Satversmes 

tiesas sprieduma lietā Nr. 2018-08-03 noteikto, būtu jāpieņem jauni saistošie noteikumi.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un 

trešo daļu,   

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils  novada dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 20. maija saistošos noteikumus 

Nr. 2020/5 “Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 

un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt 

pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļa 

vietnē. 

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

 

12. 

Par grozījumiem 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada domes lēmumā (protokols Nr.6., 

41) “Par atbalstu juridiskas personas investīciju projekta īstenošanai Krustpils  novada 

administratīvā teritorijā” 

 

Jautājums izskatīts Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē 13.05.2020. 

Ziņo K. Pabērzs. 

 

Sabiedrības ar ierobežoto atbildību “Gallusman”, reģ. Nr. 40103895261 (turpmāk – 

SIA), 2020.gada 30.aprīlī, vēstule Nr. GM-04/20-9 un 2020.gada 11.maijā, vēstule Nr. GM-

05/20-10, iesniedza iesniegumus, kurā norāda, ka kopš Krustpils novada domes 2020.gada 

22.aprīļa lēmuma pieņemšanas SIA sadarbībā ar Krustpils novada uzņēmējiem ir turpinājis 

izskatīt dažādas ar plānotā investīciju projekta īstenošanu un teritoriju turpmāko attīstību 

saistītus risinājumus, tajā skaitā vērtējot dažādas  ražošanas kompleksa tehnoloģiskās  un 

infrastruktūras izvietojuma alternatīvas pieejamā teritorijā, kas varētu tik vērtētas arī ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros, līdz ar to, lūdz veikt grozījumus domes lēmumā, to 

papildinot ar vairākām jaunām zemes vienībām, kurās tiek izskatīta ražošanas kompleksa 

būvniecība. 

 SIA, ir pievienojusi pierādījumus, noslēgta līguma (nodomu vienošanos par zemes 

gabala pārdošanu) ar atsevišķiem zemes vienību īpašniekiem, tostarp par pašvaldībai 

piederošām zemes vienībām, par kurām, iepriekš ir iesniegts atsavināšanas ierosinājums.  

SIA, 2020.gada 11.maijā, vēstulē Nr. GM-05/20-10, pašvaldībai lūdz izteikt viedokli 

par  paredzēto darbību  atbilstību pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem. 



Ieskatoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos un Krustpils 

novada teritorijas plānojumā 2013. – 2024.gadam, kas apstiprināts 17.07.2013. (prot. Nr.14, 

1.p.),  SIA iesniegumos norādītās zemes vienības iekļaujas rūpniecības apbūves teritorijā 

(R2), turklāt,  plānotā investīciju projekta īstenošanas laikā var papildināties, tāpēc šo zemes 

vienību uzskaitījums pašvaldības ieskatā nav norādāms. 

  Atbilstoši Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam, kas 

apstiprināts 17.07.2013. (prot. Nr.14, 1.p.), izdoti kā saistošie noteikumi Nr. 2013/12, 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk TIAN) 2.5.4.3. sadaļu, 

Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) tiek plānotas lauku teritorijā Krustpils novada Krustpils 

pagastā, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā papildizmantošana 

noteikta lidlauka teritorijas plānošana un izmantošana. Kā viena no galvenajām izmantošanām 

Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) ir noteikta lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes 

uzņēmumu apbūve un teritorijas izmantošana (TIAN 174.1.1. punkts). 

Pamatojoties uz minēto un likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta desmito 

punktu, 

atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 

nav, "Atturas" – 1 (Juris Puriškevičs), Krustpils  novada dome nolemj:  

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 24.aprīļa lēmumu (protokols Nr. 

6., 41) jaunā redakcijā: 

“Atbalstīt SIA “Gallusman” (reģ. Nr. 40103895261, juridiskā adrese Tīnūžu šoseja 17, 

Ikšķile, Ikšķiles novads) plānoto investīciju projektu industriāla kompleksa, kurā atrastos olu 

un to produktu ražotne, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības ražotne, 

olu šķirošanas un pārstrādes cehs, noliktavas un citas ražotnes darbībai nepieciešamās 

infrastruktūras būvniecību Krustpils novada Krustpils pagasta bijušā lidlauka teritorijā, kurā 

saskaņā ar Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam (apstiprināts 

17.07.2013. (prot. Nr.14, 1.p.), izdoti saistošie noteikumi Nr. 2013/12, uzsākta īstenošana 

01.10.2013.) noteikta  rūpniecības apbūves teritorija R2. (skatīt pielikumu) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 Ziņo K. Pabērzs. 

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 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.9.), tika noteikta nomas 

tiesību izsole Krustpils novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

[..] -3,2592 ha platībā. Zemes lietu komisija 2020.gada 15.maijā rīkoja nomas tiesību izsoli. 

Izsolē piedalījās 2 pretendenti. 

atklāti ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris 

Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 1 

(Aija Vetere), "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu [..] zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 

N

r.

p.

k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgabala 

izsoles 

sākumcena 

EUR/gadā 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds 

vai nosaukums, kas  nosolīja 

augstāko nomas maksu  

1. [..] 3,2592 179,26 10,00 J.P., personas kods [..], nosolītā 

nomas maksas summa kopā ar 

sākumcenu EUR 369,26 

 



2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar J.P., personas kods [..], adrese: 

[..], Krustpils novads, LV-5204, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] nomu. 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem no 2020.gada 1.jūnija līdz 2026.gada 31.maijam.  

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

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

5. 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). 

 

 

 

14.  

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lejiņas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 18.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4., 2.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Lejiņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 23020.   

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 23220 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Mežāres pagasta E.Rudzītes 

zemnieku saimniecība “KATLĒRI”.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav”, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Lejiņas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 003 0323 ar kopējo platību 10.81 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Mežāres pagasta E.Rudzītes zemnieku saimniecība “KATLĒRI” (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 23220 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

  



15.  

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Dārzs”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

Ziņo K. Pabērzs. 

 Ar 2020.gada 18.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4., 3.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Dārzs”, Krustpils pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 885.   

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 935 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– V. A.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

5668 007 0439 ar kopējo platību 0.0722 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvusi solītāja – V.A. (turpmāk - Pircēja), par augstāko nosolīto cenu 935 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

16.  

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Līkumu Ierniņi”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  
 

Ziņo K. Pabērzs.  

Ar 2020.gada 18.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4., 8.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads par  nosacīto cenu EUR 36540.   

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 36740 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– I. B.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 



Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5694 008 0153 ar kopējo platību 11.23 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – I. B.  (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 36740 

EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

17.   

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lapiņas”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

 Ziņo K. Pabērzs. 

Ar 2020.gada 18.marta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.4., 1.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 5000.   

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 5100 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Jēkabpils rajona Kūku 

pagasta zemnieku saimniecība „Kalves”.  

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, 

Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5696 001 0009 ar kopējo platību 1.8 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība „Kalves” (turpmāk - 

Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 5100 EUR. 

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

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

sagatavot pirkuma līgumu. 

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

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 



 

No sēžu zāles iziet deputāts M. Felss 

 

18.  

Par nekustamā īpašuma  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. Jautā V. Stiebriņa. Atbild I. Stupāne. Izsakās P. 

Gravāns. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 18.martā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.4., 9) “Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu”, rīkot otro izsoli ar  sākumcenu 15210 

EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 14.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 15.maija 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 

17.12.2019., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās 

izsoles 

sākumcen

a (10% 

samazināj

ums)  

Trešās izsoles 

sākumcena 

(30% 

samazinājums) 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

10300 16900 15210 11830 1805 

 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 trešās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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

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

daļu, 32.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 1 (Juris Puriškevičs), "Atturas" – 1 (Aija 

Vetere), Krustpils novada dome nolemj: 



1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Ceļtekas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5670 003 0261, kopēja platībā 6.36  ha platībā. 

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

izsolē par nosacīto cenu  11830 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 100 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 10.jūlijā, 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. 
 

19.  

Par nekustamā īpašuma  “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 18.martā pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.4., 10) “Par nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads atsavināšanu”, par  sākumcenu 22800 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 14.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2020.gada 15.maijā 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 

21.02.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

21600 22800 20520 4869 

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

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

 1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

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

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

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



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

daļu, 32.panta otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Elīna Serkova, Kārlis 

Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Juris 

Puriškevičs), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Bebrusēta”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5676 003 0334, kopēja platībā 7.76  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  20520 EUR  ar augšupejošu soli.  

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

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

laiku 2020.gada 10.jūlijā, 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. 
 

No sēžu zāles iziet deputāts K. Stars 

 

Sēžu zālē atgriežas deputāts M. Felss 

 

20. 

 Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Krustpils novada pašvaldība izskata Ļ. B., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamai mājai “Neretas 5”-3, Vīpe,  Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, piekrītošas no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma  715/9436 domājamās 

daļas. 

Pamatojoties uz  likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar 

likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu 

un zvejnieku kolhozu privatizāciju", privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka 

kopīpašuma domājamo daļu un nodod privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz 

kura dzīvojamā māja uzcelta. 

Minētā likuma ceturtā daļa paredz, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu 

īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā 

bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu,  21.panta pirmās daļas 17., 27.punktu LR likuma „Par valsts 

un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, 

Atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, 

Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" 

– 1 (Mārtiņš Felss) 

http://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
http://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju


1. Nodot Ļ. B. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim Nr.3 (trīs)  

“Neretas 5” (pieci) piesaistītā zemes gabala  (kadastra Nr. 5696 004 5 piekrītošās no 

daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma  715/9436 domājamās daļas. 

2. Uzdot juristei sagatavot vienošanās projektu par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības šīm lēmumam viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās 

dienas. 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Krustpils novada pašvaldības vārdā  parakstīt 

vienošanos  ar Ļ. B. zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

21.  

Par nekustamā “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

 Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Stupāne. 

Ar 2020.gada 18.marta Krustpils novada domes lēmumu (prot. Nr. 4., 29. p.), nodots 

atsavināšanai – pirmajā izsolē nekustamais īpašums “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, par  nosacīto cenu 32300  EUR. 

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000590150 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar 

Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Turklāt, likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punkts, 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. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās desmit dalībnieki, pēc  144 soļu nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 61100 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – Sabiedrība  ar ierobežotu 

atbildību “Ošukalns”.  

Ņemot vērā nosolīto cenu un likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. 

punktā noteikto ierobežojumu, Krustpils novada pašvaldība informē par izsoles rezultātu, un 

vienlaicīgi lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  sniegt atzinumu par 

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meždruva”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 001 0049, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 001 0012, ar kopējo platību 9.36 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par 

nosolīto cenu 61100 EUR. 

Zemesgabalam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi bilances 

vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcenas: 



SIA “Dzieti” 

2020.g.3.martā 

noteiktā tirgus 

vērtība EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.g. 

1.janvāri 

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes 

grāmatvedības dati) 

EUR 

2020.g. 2.janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Nosolītā 

vērtība 

EUR 

31300 2511 12090 32300 61100 

 

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

pirmās daļas 17. un 27.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

10.panta otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2020. 

gadam” 56. panta 2. punktu, atklāti balsojot:  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Kornēlija Brūniņa, Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5696 001 0049 (kadastra apzīmējums 5696 001 0012), 9.36 ha platībā 

izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguva solītājs - Sabiedrība  ar ierobežotu 

atbildību “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353, par augstāko nosolīto cenu 

61100  EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi –  līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldības ceļa 5-6 

"Landzāni-Ezermuiža" pārbūvei. Pašvaldības ceļa 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve 

ir paredzēta ELFLA finansētajā projektā Nr.19-05-A00702-000066 “Krustpils novada 

pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 

"Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 

"Landzāni-Ezermuiža" pārbūve.” Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts veikt 

pašvaldības grants ceļa 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" Vīpes pagastā pārbūvi un virsmas 

dubulto apstrādi 0,9 km garumā (no 0.00 km līdz 0.90 km). Tā rezultātā tiks uzlabota 

vide sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī nodrošināta droša un komfortabla 

pārvietošanās pa to jebkuram transportam jebkuros laika apstākļos.  

Investīciju projekts atbilst Krustpils novada Attīstības programmā 2020. - 2026. 

gadam (apstiprināta 2020.gada 19.februārī, prot.nr.3, 10.p.). definētajiem rīcības 

virzieniem: (turpmāk- RV)  

2.1. RV8 Infrastruktūra un mobilitāte, Uzdevums (turpmāk-U) 8.2. Uzlabot transporta 

infrastruktūru un satiksmes drošību; 

2.2. RV11 Uzņēmējdarbība, U.11.1. Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbību atbalstošu 

infrastruktūru 

Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. 

gadam Investīciju plānā sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 

2020.gada līdz 2022.gadam” (32. punkts).   

3. Informēt un pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meždruva”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 001 0049, sastāvoša no vienas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 001 0012, ar kopējo platību 9.36 ha, 

atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 61100 EUR. 

4. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma 

saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar pircēju -Sabiedrība  

ar ierobežotu atbildību “Ošukalns”, reģistrācijas Nr. 45403003353, par nosolīto cenu 

61100 EUR. 



5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdes vadītājs  K.Pabērzs 

20.05.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                                  D. Ivanova 

20.05.2020. 

  



Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības domes  

20.05.2020. lēmumam 

“Par patapinājuma līguma grozīšanu” 

 (sēdes protokols Nr. 8, 3. punkts) 

 

  

  

VIENOŠANĀS 

pie 2016.gada 25.aprīļa līguma 
Patapinājuma līgumam Nr. 2.4.-5/16/3 

Jēkabpilī 2020.gada __.maijā 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, adrese – Rīgas iela 150A, 

Jēkabpils, LV–5202, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Krustpils novada 

pašvaldības Nolikumu rīkojas tās domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, turpmāk – Patapinājuma 

devējs, no vienas puses, un  

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krustpils" Jēkabpils komiteja, reģistrācijas Nr.40008002279, 

juridiskā adrese: Rīgas ielā 201, Jēkabpils, LV–5202, kuru pārstāv izpilddirektore Velta Ozoliņa,  

turpmāk – Patapinājuma ņēmējs, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/–es 

pamatojoties uz 2016.gada 25.aprīlī starp Pusēm noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.2.4.-5/16/3, 

turpmāk – Līgums,  noslēdza šo vienošanos, turpmāk – Vienošanās par sekojošo:  

1. Puses vienojas veikt grozījumu savstarpēji noslēgtajā Līgumā un izteikt Līguma ar 3.1. 

apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

"2.1. Šis Līgums stājas spēkā 2016.gada 1.jūniju, un ir spēkā līdz dienai, kamēr Patapinājuma 

ņēmējam ir spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 

31.maijam ".  

2. Šī Vienošanās pievienojama Līgumam un papildina tajā noteiktās Pušu saistības, kas tieši 

atrunātas šajā Vienošanās, atstājot negrozītus pārējos Līguma noteikumus.  

3. Visas saistībā ar šo Vienošanos radušās domstarpības vai strīdus Puses atrisina un uzņemas 

atbildību saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

4. Vienošanās stājas spēkā ar pušu abpusēju parakstīšanas brīdi un tā ir uzskatāma par savstarpēji 

noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

5. Vienošanās grozījumi tiek piemēroti no 2020.gada 2.jūnija.  

6. Puses ir izlasījušas šo Vienošanos un piekrīt visiem tās punktiem, ko apstiprina, to parakstot.  

7. Šo Vienošanos iespējams grozīt vai papildināt, tikai Pusēm rakstiski vienojoties.  

8. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas: katrai Pusei viens 

eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI  

Patapinājuma devējs:  

Krustpils novada pašvaldība  

Reģ. Nr. 90009118116  

Rīgas  iela 150A, 

Jēkabpils, LV–5202  

 

Domes priekšsēdētājs  

_________________________  

/K.Pabērzs/  

Patapinājuma ņēmējs:  

Biedrība "Latvijas Sarkanais 

Krusts" Jēkabpils komiteja 

Reģ. Nr.40008002279  

Rīgas  iela 201,   

Jēkabpils, LV–5202  

 Izpilddirektore  

_________________________  

/V.Ozoliņa /  

 

 



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes 

2020. gada 20. maija sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 8,  5. punkts) 

 

 

2020. gada 20. maijā        

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/4 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra 

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

budžetu 2020. gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

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

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

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam” 

 

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

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

kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam 

šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 517 768 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 11 599 396 euro, 

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

 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 989 179 

euro (1. un 15. pielikums). 

                 

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

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

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

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
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naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

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

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

pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

  

Domes priekšsēdētājs     K. Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 
 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2020. gada 20. maija lēmumu  

                                                      (sēdes protokols Nr. 8,  11. punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/5  

“Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 

noteikumi” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4., 6.punktu un trešo daļu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – 

pašvaldība) īpašumā esošo kapsētu (turpmāk – kapsētas) kārtības noteikumus, kapavietu 

piešķiršanas, apbedīšanas, kapavietu kopšanas un uzturēšanas kārtību, nekoptas kapavietas 

nosacījumus, kā arī atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma 

zīmes uzstādīšana  un akta par nekoptas kapavietas sastādīšana; 

2.2. atvērta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas; 

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās; 

2.4. slēgta kapsēta – kapsētas daļa, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; 

2.5. kapavieta – noteikta izmēra zemes gabals kapsētā mirušā apbedīšanai, kapavietas  

izveidošanai  un kopšanai, apzaļumošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai; 

2.6. ģimenes kapavieta – noteikta izmēra zemes gabals kapsētā, kas paredzēts apbedīšanai; 

2.7. kapavietas aprīkojums – kapavietā uzstādīta piemiņas plāksne, piemineklis, apmales, sēta, 

soliņš u.tml. 

2.8. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei; 

2.9. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā 

apbedījuma. 

3. Krustpils novada administratīvajā teritorijā ir šādas pašvaldības kapsētas: 

3.1. Atašienes pagastā – Atašienes, Steķu, Steķu jaunie, Steķu vecie, Trošku un Senkapi; 
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3.2. Krustpils pagastā – Grīvas, Irbenieku, Melderu, Ķaupu kapsēta; 

3.3. Kūku pagastā – Asotes, Catlakšu, Dēļdruvu, Dreimaņu, Kondrātu, Ķikuru, Ķuncu, Pilskalna, 

Pupenu, Skramānu, Smanu, Sūnu, Trepmuižas kapsēta; 

3.4. Mežāres pagastā – Gobiņu, Liepsalas, Ratīšu I, Ratīšu II, Kozuļovkas kapsēta;  

3.5. Variešu pagastā – Antūžu, Baltgalvju, Bauru, Rusuļu, Silabebru, Trākšu kapi; 

3.6. Vīpes pagastā – Ezerķiķauku, Māsānu, Kūrānu, Ļovānu, Smalu kapsēta, Kapsēta, Landzānu 

kapi. 

4. Kapsētas statusu nosaka pašvaldības dome. 

5. Kapsētas apsaimnieko attiecīgā pagasta pārvalde, kuras teritorijā kapsēta atrodas. 

6. Kapsētas apsaimniekotājs pārrauga Krustpils novada administratīvajā teritorijā esošās 

atsevišķās kapavietas, pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas karavīru un 

nacionālo partizānu, Krustpils novada administratīvajā teritorijā apbedīto citu valstu karavīru kapus 

un kara upuru kapus, kā arī risina jautājumus par pārapbedīšanu šajās kapu vietās. 

II. Kapsētu kārtības noteikumi 

7. Personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas klusi, pa teritoriju jāpārvietojas pa tam paredzētiem 

ceļiem un celiņiem, jāievēro kapsētu kārtības noteikumi un kapsētas apsaimniekotāja norādījumi.  

8. Kapsētās aizliegts: 

8.1. rakt smiltis un zemi kapsētu un to aizsargjoslu teritorijās; 

8.2. pārvietoties ar slēpēm, skrituļslidām, velosipēdiem vai nodarboties ar sportiskām 

aktivitātēm; 

8.3. ārpus kapavietām stādīt kokus, kokveida krūmus un dzīvžogus, novietot soliņus; 

8.4. stādīt kapavietās kokus un ierīkot dzīvžogus, kuru augstums pārsniedz 0,70 metrus; 

8.5. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai palielināt ierādītās kapavietas robežas; 

8.6. pārvietoties ar motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta 

kapsētas apsaimniekotāja atļauja. 

III. Kapavietas piešķiršanas kārtība 

9. Kapavietu piešķir kapsētas apsaimniekotājs pamatojoties uz: 

9.1. personas vai sociālās aprūpes institūcijas amatpersonas rakstveida  iesniegumu 

(pielikumā)  par  kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu; 

9.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 

10. Kapsētas apsaimniekotājs Krustpils novada pašvaldības vārdā pieņem lēmumu par kapavietas 

piešķiršanu.  

11. Piešķirot kapavietu, norāda šādu informāciju: 

11.1. personas, kurai piešķirta kapavieta kontaktinformāciju; 

11.2. kapavieta ir aktēta vai nav aktēta; 

11.3. kapavietas kopējo platību un precīzu atrašanās vietu; 

11.4. citu informāciju, kas ļauj identificēt kapavietu; 

11.5. personas, kurai piešķirta kapavieta – kapavietas pārņēmēja (laulātā, radinieka vai citas 

personas) kontaktinformācija. 



12. Daļēji slēgtā kapsētā, ja ģimenes kapavietā ir brīva vieta, bet tajā nav iespējams veikt 

apbedījumu  tehnisku iemeslu dēļ, personai piešķir jaunu kapavietu, pamatojoties uz rakstveida 

iesniegumu. 

13. Atvērtā un daļēji slēgtā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai kurā var veikt 

virsapbedījumu, atļauju apbedīt mirušo saskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru. 

14. Ja par kapavietas iegūšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pirmajam, kurš iesniedzis 

kapsētas apsaimniekotājam rakstveida iesniegumu par kapavietas pārņemšanu. 

15. Kapavieta pāriet pašvaldības sevišķās lietošanas tiesībās, ja: 

15.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu; 

15.2. tā atzīta par aktētu kapavietu. 

16. Gadījumā, kad kapavieta pāriet pašvaldības sevišķās lietošanas tiesībās, kapavieta var tikt 

piešķirta un ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai. 

17. Kapavieta, kas noteikumos noteiktā kārtībā atzīta par aktētu, var tikt piešķirta un ierādīta 

jaunu apbedījumu veikšanai, ja pagājuši 20 (divdesmit) gadi pēc pēdējā apbedījuma. 

18. Kapsētas apsaimniekotājs piešķir kapavietu virs esoša apbedījuma virsapbedījuma veikšanai, ja 

pēc pēdējā apbedījuma šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadi un  ir  saņemta  Veselības  

inspekcijas  atļauja.  Šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem, ja virsapbedījums 

tiek lūgts ģimenes kapavietā un ir iesniegta Veselības inspekcijas atļauja. 

IV. Apbedīšanas kārtība 

19. Persona, kura organizē apbedīšanu, par to informē kapsētas apsaimniekotāju ne vēlāk kā 48 

stundas pirms apbedīšanas. 

20. Kapsētas apsaimniekotāja norīkota persona atbilstoši kapu plānojumam ierāda kapavietu un 

saskaņo apbedīšanas laiku.  

21. Ierādāmo kapavietu izmēri: 

 

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (m
2
) 

Kapavietas zārkiem:    

vienvietīga  1,7 3 5,1 

divvietīga  2,7 3 8,1 

trīsvietīga  4 3 12 

četrvietīga  5 3 15 

Kapavietas urnām:    

vienvietīga 1,5 1,5 2,25 

divvietīga  2,5 1,5 3,75 

trīsvietīga  3,5 1,5 5,25 

četrvietīga  4,5 1,5 6,75 

 

22. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu pirms 

apbedīšanas ceremonijas sākuma. 

23. Apbedīšanas organizētājs vienojoties ar kapsētas apsaimniekotāju pirms apbedīšanas un bēru 

ceremonijas laikā var izmantot kapliču.  

24. Mirušos, kuriem nav radinieku, apbedī atsevišķā sektorā vai atsevišķā kapu rindā. 

25. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt, ievērojot šo noteikumu 17.punktu. 

26. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas, saņemot kapsētas 



apsaimniekotāja atļauju. 

27. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt tiesību aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar 

pašvaldības izpilddirektoru un informējot kapsētas apsaimniekotāju. 

28. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa dziļumam jābūt 1,7 m līdz zārka vākam.  

29. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,5 m līdz zārka vākam. 

30. Kapavieta ierādīšanas brīdī nedrīkst būt tuvāk par 1 m no koka stumbra un 0,3 m no pieminekļa. 

31. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā 

kapavietā, ne mazāk kā viena metra dziļumā. Vienā kapavietā ir pieļaujama vairāku urnu apbedīšana, 

uzstādot kopēju piemiņas zīmi. 

32. Mirušās personas apbedīšana notiek atbilstoši tās gribai, tas ir, atbilstoši tās reliģiskai 

pārliecībai vai vispārpieņemtām kultūras tradīcijām. 

V. Kapavietas kopšana un uzturēšana 

33. Persona, kurai piešķirta kapavieta, ir pienākums pēc apbedījuma izdarīšanas kopt un uzturēt 

kapavietu. Darbu laikā mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Beidzot 

darbus sakārtot darba vidi.  

34. Personai, kurai piešķirta kapavieta, ir pienākums: 

34.1. mēneša laikā paziņot kapsētas apsaimniekotājam par dzīvesvietas jauno adresi; 

34.2. trīs mēnešu laikā pēc apbedīšanas sakopt kapavietu (novākt ziedus, vainagus, zarus, 

izveidot kapa kopiņu u.tml.); 

34.3. regulāri kopt un uzturēt kārtībā ierādīto kapavietas teritoriju (novākt  kritušas lapas, zarus, 

gružus, nopļaut  zāli u.tml.); 

34.4. apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 m augstumam; 

34.5. kapavietas kopšanas laikā radušos atkritumus nogādāt kapu apsaimniekotāja norādītjās 

vietās vai atkritumiem speciāli paredzētos konteineros vai kastēs; 

34.6. nepalielināt ierādītās kapavietas robežas; 

34.7. ierīkojot apbedījumu vietām apmales, to augstums nedrīkst pārsniegt 0,2 m. 

35. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības apsekot ierādīto kapavietu tādā apjomā, lai 

pārliecinātos par kapavietas izmantošanu. 

VI. Nekoptas kapavietas nosacījumi 

36. Lai atzītu kapavietu par nekoptu un aktualizētu kapsētās saglabājamos kultūras pieminekļus, 

reizi gadā tiek izveidota kapavietu komisija, kura apseko pašvaldības kapsētas. 

37. Kapavietu komisija sniedz priekšlikumus par kapsētās saglabājamiem kultūras pieminekļiem. 

38. Kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un 

marķē to ar brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu 

zīmi kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētās. 

39. Kapavietu komisija aktu par nekoptu kapavietu ar uzaicinājumu sakopt kapavietu un ierasties 

pie  kapsētas apsaimniekotāja nosūta personai, kurai piešķirta kapavieta vai zināmajiem 

radiniekiem. 

40. Ja kapavietu komisija ir sastādījusi aktu par nekoptu kapavietu un nav iespējams identificēt 

personu, kurai piešķirta kapavieta, kapavietu komisija ievieto pašvaldības tīmekļavietnē 

www.krustpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Krustpils Novadnieks" aicinājumu 

atsaukties apbedītā piederīgajiem un ierasties pie kapsētas apsaimniekotāja. 

http://www.jekabpils.lv/


41. Pamatojoties uz to, ka 5 (piecus) gadus pēc kārtas kapavieta tiek atzīta par nekoptu, persona 

var lūgt atjaunot kapavietas tiesības, izņemot gadījumu, ja kapavietā ir veikts virsapbedījums. 

42. Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas tiesības ir pienākums sakopt kapavietu. 

VII. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība 

43. Kapavietu komisijas lēmumu par kapavietas aktēšanu un kapsētas apsaimniekotāja lēmumu 

vai faktisko rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. 

44. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības domē. 

VIII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu  

un saistošo noteikumu izpildes kontrole 

45. Par noteikumu 8.1.–8.6.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām 

personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 70 naudas soda vienībām. 

46. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 8.1.–8.6.apakšpunktā minētajiem 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības izpilddirektors vai 

pagasta parvaldes vadītājs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

IX. Noslēguma jautājumi 

47. Nekopto kapavietu aktēšanas periodā ieskaita aktēšanas visu periodu, kas  izveidojies  pirms  

šo  noteikumu spēkā stāšanās brīža. 

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 22.septembra saistošos 

noteikumus Nr.2010/29 "Krustpils novada pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi". 

49. Noteikumu 45.punkts stājas spēkā vienlaikus  ar Administratīvās  atbildības  likumu. Līdz 

Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdim par šo noteikumu prasību pārkāpšanu 

piemēro attiecīgu administratīvo sodu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            K. Pabērzs 

 

 

 

  



Pielikums 

Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 20.maija  

saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/5 “Krustpils novada  

pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 

 
 

 

___________________________________________________ 

(iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods) 

 

______________________________________ LV - ________ 

(dzīvesvietas adrese) 

________________ 

(kontakttālrunis) 

 

Krustpils novada pašvaldības 

 

__________________ pagasta pārvaldei 

 

I E S N I E G U M S  
par kapavietas piešķiršanu  

 

Lūdzu piešķirt un ierādīt kapavietu __________________________kapsētā,  

 

mirušā________________________________________________________________ apbedīšanai. 

              (vārds, uzvārds,  personas kods) 

 

 

Lūdzu aizpildīt (ievelkot krustiņu) pēc nepieciešamības: 

 

 

 

____________________________________________________________________. 

(pēdējās deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

piešķirtā un izveidotā kapavietā 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

(mirušā vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kapavieta, sektors, rinda, vieta, apbedīšanas 

gads (ja tas zināms)) 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Pielikumā: 

iecības kopija. 

– "Urnas pavadvēstule" no krematorija. 

 

 



Apliecinu, ka radiniekiem par apbedījumu pretenziju nebūs. 

Kapavietu uzturēšu kārtībā un tīrībā. 

 

Esmu iepazinies (-usies) ar Krustpils novada pašvaldības domes 2020.gada 20.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.2020/5 “Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.  

 
a, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir 

patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek 

uzskatīta par šo ziņu neesamību. Ar šo iesnieguma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā 

norādīto savu personas datu apstrādei, kā arī viņa personas datu saņemšanai no trešajām personām un to 

apstrādei, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punktu).  

 

 
 

20___.gada ____._________________            ___________________________________________                  
                                                                                                                   (iesniedzēja paraksts)     

 

 

Pieņemts lēmums par kapavietas piešķiršanu  
 

 

_______________________________________________________________ 
(vieta, datums, amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts) 

                                      

 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj/?locale=LV


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 
 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/5  

“Krustpils novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir kapsētu 

izveidošana un uzturēšana. Lai konkretizētu kapavietu 

piešķiršanas kārtību, svītrotu neatbilstošas normas, ievērojot 

spēkā esošās tiesību normas un Satversmes tiesas spriedumu 

lietā Nr.2018-08-03, sagatavojot grozījumu projektu, tā 

normu apjoms pārsniegtu pusi saistošo noteikumu normu 

apjoma, tādēļ izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts..  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības kapsētu kārtības 

noteikumus, kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapavietu 

kopšanas un uzturēšanas kārtību, nekoptas kapavietas 

nosacījumus, kā arī atbildību par noteikumu pārkāpšanu.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmēs. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemaina, bet ir 

precizēta.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas, ņemta vērā līdzšinējā pieredze. 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                            K. Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv

