
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 17.augustā                                                                                Nr. 11 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste- Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Gundars Kalve. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Juriste Ilze Stupāne, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga 

Garkalne, Jurists Ivars Jaševs, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna Lauva, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, 

Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Komunālās saimniecības vadītājs Andris Rutko, 

Datortīklu un IS administratore Anita Dzenuška, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta 

Šeinova. 

 

Uzaicinātās personas: Vīpes pamatskolas skolotāja Maija Grundšteine. 

Sēdē nepiedalās  deputāts Pēteris Gravāns – atvaļinājumā, Mārtiņš Lazdāns. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs  ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumiem: 

 Par atbalstu  kalnu riteņbraukšanas sacensību “Kūku MTB Maratons 2016”rīkošanai 

 Par pirmskolas diennakts grupu Antūžu speciālajā internātpamatskolā 

 Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  

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

darba kārtību. 

Darba kārtība:         

1. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dvīnīšu ģimenēm 

2. Par uztura vērtības apmēra noteikšanu 

3. Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem” 

4. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā Rīcības un 

Investīciju plānu apstiprināšanu 

5. Par ikmēneša pabalsta kompensāciju Regīnai Vilnragai 

6. Par maksas pakalpojumiem Krustpils pagasta sporta zālē 

7. Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

8. Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 17.augusta saistošo noteikumu Nr.2016/6 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/4 „Krustpils 

novada pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

9. Par  pirmsskolas izglītības  pedagogu mēneša darba algu 

10. Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā 

11. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

15. Par Krustpils novada pašvaldības deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būvatļaujas 

izdošanai objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” 

16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kuģenieki”  

Krustpils pagastā 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzenīši”  

Atašienes  pagastā 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Elejas”  

Atašienes  pagastā 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalmītes”  

Atašienes  pagastā 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kasandras”  

Atašienes  pagastā 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Krustkalni”  

Atašienes  pagastā 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kvītaines”  

Atašienes  pagastā 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Laimas”  

Atašienes  pagastā 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Medņevka”  

Atašienes  pagastā 



26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežābele”  

Atašienes  pagastā 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolsala”  

Atašienes  pagastā 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pilskalni”  

Atašienes  pagastā 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Putni”  

Atašienes  pagastā 

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Putniņi”  

Atašienes  pagastā 

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Saules”  

Atašienes  pagastā 

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Taburetes”  

Atašienes  pagastā 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts mežs”  

Atašienes  pagastā 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts mežs”  

Atašienes  pagastā 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vikingi”  

Atašienes  pagastā 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vikingi”  

Atašienes  pagastā  

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļbirzes”  

Atašienes  pagastā 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Zaļbirzes”  

Atašienes  pagastā 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts mežs”  

Atašienes  pagastā 

40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

41. Par atbalstu  kalnu riteņbraukšanas sacensību “Kūku MTB Maratons 2016”rīkošanai 

42. Par pirmskolas diennakts grupu Antūžu speciālajā internātpamatskolā 

43. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Ragainis informē, ka iepriekšējās domes sēdes jautājumi tiek pildīti. 

Arī tas, kas saistās ar Atašienes vidusskolas direktores pieņemšanas – nodošanas lietu 

sakārtošanu, notiek daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  “Neretas 4” Vīpē nodošana 

pilnvarotajai personai. 

Intensīvi turpinās darbi pie skolu sagatavošanas,  Vīpes pamatskolai  notiek jumta 

maiņa, Krustpils pamatskolai bruģa maiņa, darbus kavē laikapstākļi. Sagatavoti 

dokumenti, lai Mežāres pamatskolā uzsāktu bērnudārza telpu atjaunošanu. 23.augustā 

notiks skolu pieņemšana, aicināti piedalīties arī deputāti. 

 

 

 

file://///Sagatavoti


1. 

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu dvīnīšu ģimenēm 

 

 Jautājums izskatīts 11.08.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Rūsiņa. 

 

Saņemts Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētāja Kārļa Pabērza ieteikums 

materiāli atbalstīt Krustpils novada teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, 

kurās 2015. un 2016. gada laikā dzimuši dvīnīši. 

2015. gada 6. oktobrī I. B. – G. ģimenē un 2016. gada 24. jūnijā A. S. ģimenē 

piedzima dvīnīši. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, B. 

– G. ģimenei tika piešķirts pabalsts 499,00 eiro, bet S. ģimenei – 428,00 eiro.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”12. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldības 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve 

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

1. Piešķirt I. B. – G. vienreizēju pabalstu 300,00 eiro apmērā, sakarā ar dvīnīšu 

piedzimšanu; 

2. Piešķirt A. S. vienreizēju pabalstu 300,00 eiro apmērā, sakarā ar dvīnīšu 

piedzimšanu; 

3. Izdevumus segt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

 

2. 

Par uztura vērtības apmēra noteikšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.08.2016.Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Sociālā dienesta vadītāja I.Rūsiņa informē par nepieciešamību noteikt uztura 

vērtību. 

 

Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par 

valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10. punkts 

paredz, ka ja nekustamo īpašumu atsavina pret pienākumiem (uztura līgums), tad 

pienākuma vērtību (uztura vērtība) nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai novada 

pašvaldības institūcija. Gadījumā, ja īpašuma atsavināšana notiek uz uztura līguma pamata, 



nostiprinājuma lūgumam, kas iesniedzams zemesgrāmatai, jāpievieno pašvaldības izdota 

izziņa par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura vērtības apmēru. 

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

kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par 

īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”  10. punktu, un ņemot vērā 

Labklājības ministrijas 2016. gada 22. jūlija vēstuli Nr. 35-1-04/1540 “Par pilna iztikas 

minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza jeb iztikas minimuma groza aprēķināšanas 

pārtraukšanu un atsauci uz to saturošiem normatīvajiem aktiem”, atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Noteikt Krustpils novadā uztura vērtības apmēru, kas nepieciešams uztura līguma 

noslēgšanai, saskaņā ar Krustpils novada pašvaldībā noteikto maznodrošinātās 

personas statusam atbilstošu ienākumu līmeni; 

2. Uzdot Krustpils novada sociālajam dienestam, pēc personas rakstiska pieprasījuma, 

izsniegt izziņu par mēneša vidējo uztura vērtības apmēru Krustpils novadā.  

 

 

3. 

Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils 

novada iedzīvotājiem” 

Jautājums izskatīts 10.08.2016.Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē 

un 11.08.2016.Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo I.Rubene. Projekts jāiesniedz līdz 22.septembrim. Nav nepieciešams pašvaldības 

finansējums, jo šim projektam 100 % ir publiskais finansējums. 

D.Broka jautā par projektā paredzētajām aktivitātēm. I.Rubene informē, ka projektā 

noteiktas prioritātes, tāpēc veselības veicināšanas pasākumi jāvērš uz prioritārajām jomām. 

I.Rubene pastāsta par paredzamajām aktivitātēm. 

V.Stiebriņa jautā, kad paredzēta projekta realizācija. I.Rubene skaidro, ka 2017. – 

2019.gadā, projektā jāiesaista 20% no Krustpils novada iedzīvotājiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6. punktu un MK noteikumiem 

Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta 

mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, 

jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. 

pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. 

pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 

īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), 

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

 



1. Piedalīties darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei” pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu 

atlasē.  

2. Sagatavot un Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegt projektu „Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 78 778,00 

Attiecināmās izmaksas 78 778,00 

Publiskais finansējums (100 %) 78 778,00 

Pašvaldības finansējums (0%) 0,00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības 

pamatbudžeta.  

5. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Rubeni.  

 

 

 

4. 

Par Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam  

aktualizētā Rīcības un Investīciju plānu apstiprināšanu 
  

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas un Finanšu 

komitejas sēdēs. 

Ziņo I.Rubene. I.Rubene informē, ka par šo jautājumu diskutēts Finanšu un 

Tautsaimniecības un attīstības komitejās. Saistībā ar to, ka tiek meklēts finansējums, ko 

varētu novirzīt izglītībai, ir priekšlikums šīs 2 aktivitātes (iedzīvotāju aptauja un strēles 

uzstādīšana) pārcelt uz 2017.gadu.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Rubene. Izsakās K.Pabērzs. Jautā D.Broka, V.Golubevs, 

atbild I.Rubene skaidrojot, ka aptaujas veikšanai ir paredzēts ņemt ārpakalpojumu.  

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam  

aktualizēto Rīcības plānu  2013.-2019.gadam. ( 1.pielikums) 



2. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam  
aktualizēto Investīciju plānu  2013.-2019.gadam. ( 2.pielikums) 

3. Krustpils novada attīstības programmas aktualizēto rīcības un investīciju plānu un 

domes lēmuma elektronisko versiju ievietot tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā ( TAPIS). 

  

 

5. 

 Par ikmēneša pabalsta kompensāciju R. V. 

 

 Jautājums izskatīts 11.08.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs.  

 

Jurists I.Jaševs raksturo situāciju, ka ir jau pieņemts viens  lēmums par ikmēneša 

pabalsta piešķiršanu no iesnieguma iesniegšanas brīža. Ir saņemts iesniedzējas iesniegums, 

kurā lūdz pabalstu par iepriekšējo periodu no 2006.gada. Par laika periodu no 2006.gada  

līdz 2008.gada 1.janvārim nav tiesiska pamata piešķirt, jo šajā laikā šāda likuma norma 

nebija spēkā. I.Jaševs skaidro, ka pabalsta piešķiršana ir vērsta uz nākotni, tāpēc, ja tagad 

tiek skatīts  jautājums par pabalsta piešķiršanu par iepriekšējo periodu, tad tā ir kā 

kompensācija, likums to neparedz, jo pabalsts ir  piešķirams no iesnieguma iesniegšanas 

brīža. Ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skaidrojums, tāpēc 

ir sagatavots lēmuma projekts par pabalsta nepiešķiršanu. 

 

 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saņēmusi R. V., personas kods 

[..] (turpmāk – iesniedzēja), 2016.gada 1.jūlija iesniegumu reģistrētu ar Nr.2.1-

11.1/16/1468 (turpmāk – iesniegums). Iesniegumam pievienotas Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izziņas par izmaksai nosūtītajām 

pensiju/atlīdzību/pabalstu summām Nr.16/1319989, Nr.16/1320082, par faktiski 

izmaksātajām pensiju/atlīdzību/ pabalstu summām Nr.16/1330710 par laika periodu no 

2006.gada marta mēneša līdz 2016.gada maija mēnesim. 

 Iesniedzēja iesniegumā min, ka ir saņēmusi Krustpils novada pašvaldības domes 

22.06.2016. protokola Nr.9 izrakstu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu ar 2016.gada 

2.maiju. Iesniedzēja norāda, ka pirmajā iesniegumā minēja, ka no 2006.gada 20.februāra 

viņai ir piešķirta vecuma pensija, ko Pašvaldība nav ņēmusi vērā un nav aprēķinājusi 

kompensāciju par iepriekšējo periodu un pieprasījusi papildus dokumentus. Iesniedzēja 

norāda, ka atbilst visiem Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma (turpmāk – Likums) kritērijiem, nav ne darba ņēmēja, ne pašnodarbinātā, vienīgais 

iztikas avots – pensija.  Šajā atkārtotajā iesniegumā lūdz samaksu par iepriekšējo periodu, 

kura viņai pienākas no 2006.gada 20.februāra līdz 2016.gada 2.maijam saskaņā ar Likuma 

15.
1
pantu. 

Pašvaldība lūdza skaidrojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

(turpmāk – ministrija) par Likuma 15.
1
pantā noteikto pabalstu un tā aprēķināšanas kārtību. 

Ministrija sniedza skaidrojumu, bet norādīja, ka ministrija nav tiesīga sniegt oficiālus 

likuma skaidrojumus, kas būtu saistoši citām personām vai iestādēm. Ministrija var paust 

http://www.krustpils.lv/


tikai savu viedokli, kam ir informatīvs raksturs, tikai tiesību normu iztulkotājs ir tiesīgs 

piemērot normu konkrētam dzīves gadījumam. 

Pašvaldības Kūku pagasta pārvaldes vadītājs personīgi uzaicināja iesniedzēju uz 

Finanšu komitejas 2016.gada 11.augusta sēdi, kurā tika skatīts jautājums par ikmēneša 

pabalstu, lai iesniedzēja varētu paust savu viedokli. Iesniedzēja uz Finanšu komitejas sēdi 

neieradās. Finanšu komitejā tika nolemts virzīt jautājumu par ikmēneša pabalstu uz 

Pašvaldības 2016.gada 17.augusta domes sēdi un uzaicināt iesniedzēju uz sēdi sava 

viedokļa paušanai. Iesniedzējai ierakstītā prioritārā pasta sūtījumā 2016.gada 11.augustā 

tika nosūtīta vēstule Nr.2.1-8/16/823 ar uzaicinājumu piedalīties 2016.gada 17.augusta 

domes sēdē un paust savu viedokli par pienākošos ikmēneša pabalstu. 

Izskatot iesniedzējas iesniegumu un iepazīstoties ar ministrijas skaidrojumu, 

Pašvaldības dome konstatē: 

1. Atbilstoši Likuma Pārejas noteikumu 5.punktam šā likuma 15.
1
pants stājas 

spēkā 2008.gada 1.janvārī, tādējādi, iesniedzējai nav tiesiska pamata lūgt 

Pašvaldībai izmaksāt minēto pabalstu par laika posmu no 2006.gada 20.februāra 

līdz 2007.gada 31.decembrim. 

2. Likuma 15.
1
panta otrā daļa nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties 

uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja 

persona atbilst Likuma šī panta daļā minētajiem kritērijiem. Likuma norma 

neparedz ikmēneša pabalsta kompensācijas aprēķinu un izmaksu par iepriekšējo 

periodu, tas ir, līdz iesnieguma iesniegšanas dienai. Ņemot vērā minēto, 

pašvaldības domes ieskatā šis pabalsts aprēķināms un izmaksājams no 

iesnieguma iesniegšanas dienas, tas ir no 2016.gada 2.maija, ja iesniedzējai nav 

objektīvi un no viņas neatkarīgi iemesli, kuriem jābūt būtiskiem, kādēļ 

iesniedzēja nevarēja ātrāk iesniegt iesniegumu. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Civillikuma 1.pantu, kas nosaka, ka tiesības 

izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības, pamatojoties uz Likuma pārejas 

noteikumu 5.punktu, 15.
1
panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dzintars 

Skalbe, Gundars Kalve (2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Nepiešķirt R. V., personas kods [..], ikmēneša pabalsta kompensāciju par laika 

periodu no 2006.gada 20.februāra līdz 2016.gada 1.maijam. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Iesniedzēja uz uzaicinājumu piedalīties 2016.gada 17.augusta domes sēdē un paust 

savu viedokli   nav ieradusies. 

 

 

 

 

 



6. 

Par maksas pakalpojumiem Krustpils pagasta sporta zālē 

 

 Jautājums izskatīts 11.08.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Sagatavots lēmuma projekts: 

 

Likuma „Pat pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Pamatojoties uz „Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” un MK 2010. gada 

8. jūnija noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Krustpils 

pagasta pārvaldes 2016.gada 4.augusta vēstuli Nr.5-8/16/28 “Par maksas pakalpojumiem 

Krustpils pagasta sporta zālē”,   

atklāti balsojot „par” - ………………………  (… balsis), „pret”-  ……………., „atturas”- 

……………….,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Noteikt maksas pakalpojumus Krustpils pagasta sporta zālē: 

 

Nosaukums Mērvienība EUR bez PVN 

Sporta zāles noma 1 h 6,2  

Trenažieru zāles apmeklējums 1 reize 1,65 

Abonements 

12 reizēm 

14,88 

Mēneša 

abonements 

bez 

ierobežojuma 

18,18 

 

Jautā V.Golubevs, V.Stiebriņa. V.Stiebriņa jautā, kāpēc par maksas pakalpojumiem 

Variešu sporta zālē ir atšķirīgs lēmums. R.Ragainis skaidro, ka maksas pakalpojuma 

noteikšana ir pārvaldes iniciatīva, jo telpās mainījies aprīkojums. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Lauva. 

Izsakās Dz.Skalbe, M.Felss, K.Pabērzs. I.Lauva skaidro, ka, lai noteiktu atlaides, 

vajadzētu saistošos noteikumus. 

Jautā D.Broka, atbild I.Lauva, papildina K.Pabērzs. 

D.Broka, V.Stiebriņa izsaka savu viedokli. 

I.Lauva skaidro, ka nepieciešams sporta atbalsta nolikums un par atlaidēm jābūt 

citam dokumentam. 

Notiek debates, izsakās V.Stiebriņa, J.Puriškevičs, I.Jaksone, D.Broka, I.Lauva, 

Dz.Skalbe, M.Felss. 

K.Pabērzs izsakās, ka uz nākošo domes sēdi nepieciešams izstrādāt saistošos 

noteikumus par atlaidēm sporta zālēs. 

G.Kalve ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākošajai domes sēdei, lai  maksas 

pakalpojumi blakus pagastos neatšķirtos. Priekšlikumu atbalsta Dz.Skalbe, V.Stiebriņa. 

K.Pabērzs ierosina, ka arī Mežāres, Variešu, Vīpes sporta zālēs jāpaskatās lēmumi. 

 



Domes priekšsēdētājs aicina balsot par jautājuma atlikšanu uz nākošo domes sēdi un 

uzdot izpilddirektoram izstrādāt saistošos noteikumus par atlaižu piemērošanu sporta zālēs. 

Atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu  uz nākošo domes sēdi. 

2. Uzdot izpilddirektoram izstrādāt saistošos noteikumus par atlaižu piemērošanu 

sporta zālēs. 

 

 

7. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 

 Jautājums izskatīts 11.08.2016. Finanšu komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas dod 

pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1., 2., 6., 7. un 9.pantu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās 

daļas 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 70.pantu, 363.pantu,  

ņemot vērā 2016.gada februāra mēnesī nosūtītos maksājuma paziņojumus  un 2016.gada 

maija  mēnesī nosūtītos  brīdinājumus, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš 

Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars 

Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 
1.Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem 

valdītājiem  nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar zemāk norādīto 

sarakstu pēc stāvokļa uz 05.08.2016. 

    

        

  

Nekustamais 

īpašums 

personas 

kods 

Nekustamā 

īpašuma 

īpašnieks/valdītāj

s 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

  Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1 
Leišu Sils, Kūku 

pag. [..] [..] 87.73  20.68 108.41 

2 Namiķi, Kūku pag. [..] [..] 68.15  29.76 97.91 

3 D/s Vārpa Nr.25 [..] [..] 68.35  29.57 97.92 

4 
Kūkas Nr.5A, Kūku 

pag. [..] [..] 60.67 0.02 34.17 94.86 

5 Daigas, Kūku pag. [..] [..] 26.24  7.10 33.34 

6 

Skramānu 

Piramīda, Kūku 

pag. [..] [..] 144.90  35.16 180.06 

7 
Vīgriezes, Kūku 

pag. [..] [..] 78.20 0.02 32.12 110.34 

8 
Vīgriezes, Kūku 

pag. [..] [..] 76.68 0.02 33.26 109.96 

9 Kaķīši, Kūku pag. [..] [..] 101.34  39.79 141.13 

10 
Zīlānu iela 106, 

Kūku pag. [..] [..] 83.04  83.04 166.08 

11 
Kūku Pasile 2, 

Kūku pag. [..] [..] 30.02  30.02 60.04 



12 
Kalna Medīlas, 

Kūku pag. [..] [..] 82.43  19.93 102.36 

13 Bebri, Mežāres pag. [..] [..] 577.67 27.57 395.28 1000.52 

14 Stari, Variešu pag. [..] [..] 51.37  8.43 59.80 

15 
Priedaine, Variešu 

pag. [..] [..] 7.73  7.73 15.46 

16 
Ancīši 2, Variešu 

pag. [..] [..] 8.87  1.14 10.01 

 

2. Piedziņu vēršot uz parādnieka naudas  līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu. 

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot izpildrīkojumus 

par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegšanai Zemgales 

apgabaltiesas piekritības zonā praktizējošiem Zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

4. Par šo lēmumu sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā 

(Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots 

administratīvs akts.  

 

 

8. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 17.augusta saistošo noteikumu 

Nr.2016/6 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un paskaidrojuma raksta 

apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 10.08.2016.Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdēs, 11.08.2016. Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs. 

 

Ziņo I.Jaševs. 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 

2016.gada 11.jūlija vēstuli Nr. 18-6/5201 „Par saistošajiem noteikumiem”, Krustpils 

novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams precizēt 2016.gada 22.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” atbilstoši vēstulē 

norādītajam. 

VARAM vēstulē minētie ieteikumi ņemami vērā un izdarāmi attiecīgi grozījumi, 

izņemot pašvaldības nolikuma 38.21.apakšpunktā ieteiktie precizējumi. Precizējot 

38.21.apakšpunktu ar VARAM ieteikumiem, apakšpunkts dublēsies ar nolikuma 38.9. un 

38.11.apakšpunktiem, tādēļ pašvaldības nolikuma 38.21.apakšpunkts atstājams negrozīts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2016.gada 11.jūlija vēstuli Nr. 18-6/5201 „Par saistošajiem noteikumiem”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 17.augusta saistošos 

noteikumus Nr.2016/6 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos 



Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”” un to paskaidrojuma rakstu 

(pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi, to paskaidrojuma raksts un lēmums triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtāms Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

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

 

 

9. 

Par  pirmsskolas izglītības  pedagogu mēneša darba algu 

 

Jautājums izskatīts 10.08.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,   2016. 

gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

43. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  

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

 

1. Noteikt pirmsskolas izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas izglītības pedagogus) mēneša darba algas likmi 

620 eiro no 2016. gada 1. septembra. 

2. Izglītības iestādes vadītājam noteikt pirmsskolas izglītības pedagogu (izņemot bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas izglītības pedagogus) darba 

laiku, proporcionāli tam aprēķinot pedagogu darba algu, nepārsniedzot 1 likmei 

noteikto stundu skaitu.  

 

 

10.  

Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas iecelšanu amatā 

 

Jautājums izskatīts 10.08.2016. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

R.Ragainis informē par esošo situāciju un informē, ka kandidatūru izvirzījusi Vīpes 

pagasta pārvalde un arī iepriekšējā Vīpes pamatskolas direktore.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Grundšteine. Jautā I.Jaksone, atbild M.Grundšteine. 

V.Stiebriņa ierosina apstiprināt izvirzīto kandidatūru. 

Jautā I.Jaksone, I.Šeinova, atbild K.Pabērzs.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Grundšteine. 

Izsakās D.Broka, V.Golubevs, K.Pabērzs, V.Stiebriņa. 

 



Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas Inetas 

Šeinovas 2016.gada 16.jūnija (reģistrēts 17.06.2016. ar numuru 2.1-8/16/1375) ieteikums 

Vīpes pamatskolas direktora pienākumu pildīšanai virzīt skolas lietvedi Maiju Grundšteini.  

 Krustpils novada pašvaldībā saņemts Maijas Grundšteines 2016.gada 5.jūlija 

(reģistrēts 07.07.2016. ar numuru 2.1-8/16/1507) iesniegums ar lūgumu pieņemt darbā 

Vīpes pamatskolā par direktora pienākumu izpildītāju. Iesniegumam pievienoti dokumenti, 

tai skaitā, Daugavpils pedagoģiskā institūta diploma kopija par matemātikas un fizikas 

fakultātes beigšanu 1984.gadā.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome 

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

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

likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 2.punktu, pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo 

vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, 

profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares 

ministriju. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Kalniņš, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- 

Oļģerts Stalidzāns, Mārtiņš Felss, Inese Jaksone ( 3 balsis),  Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Ar 2016.gada 18.augustu iecelt Maiju Grundšteini par Vīpes pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītāju uz laiku līdz brīdim, kad tiek amatā iecelts ar domes lēmumu Vīpes 

pamatskolas direktors. 

2. Noteikt Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas amatalgu atbilstoši 

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 20.janvāra domes lēmumam (protokols Nr. 1., 

1.punkts) „Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām”, 

turpmāk saskaņā ar apstiprināto tarifikāciju. 

3. Atļaut Maijai Grundšteinei savienot skolotājas amatu ar Vīpes pamatskolas 

direktores pienākumu izpildītājas amatu balstoties uz likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 16.punkta, 6. panta, 7. panta 

sestās daļas 3.punktā un 8.¹ panta trešās daļas regulējumu. 

4. Nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai domes lēmumu par Maijas Grundšteines 

iecelšanu par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītāju. 

5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Maiju 

Grundšteini. 

 

 

Sēdes telpu atstāj deputāte V.Stiebriņa. 

 

 

 

 



11. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata S. V., personas kods [..], adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 

2016.gada 20.jūlija iesniegumu, kurā viņa norāda, ka sakarā ar dzīvokļa īrnieka, 

iesniedzējas tēva G. V., personas kods [..], nāvi,  lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņas vārdu.   

 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, 

kas nosaka, ka: īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas 

gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir 

tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, 

nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās 

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

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

līguma nosacījumus, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres 

līgumā noteiktās saistības. 

 Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, atklāti balsojot „par” - 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs, 

Gundars Kalve (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Jaunā Muiža 4”-15, Jaunā muiža, Kūku 

pagasts, Krustpils novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  S. V., personas kods 

[..], vārda. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  

3. S. V. mēneša laikā ierasties Kūku pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

Sēdes telpā atgriežas deputāte V.Stiebriņa. 
 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo  K.Pabērzs. 

K.Pabērzs jautā ar kuru datumu tiek izbeigts līgums. Atbild I.Stupāne. 

Jautā V.Stiebriņa par parādiem, paskaidro I.Stupāne. I.Stupāne skaidro, kās ir 

kārtība, lai piedzītu parādus. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

Izsakās K.Pabērzs, M.Felss, R.Ragainis, Dz.Skalbe, V.Stiebriņa. 

I.Stupāne lūdz papildināt lēmumprojekta 1.punktu: nosakot, ka līgums tiek izbeigts 

ar 2016.gada 31.jūliju. 

 

Izskata   2016.gada 22.jūlija saņemto L. B. iesniegumu, kurā lūdz izbeigt īres 

tiesības uz dzīvojamās mājas “Kūkas Nr.2” dzīvokli Nr.1 ar 2016.gada 1.augustu. 

Iesniedzēja, iesniegumā norāda, ka sakrāto parādu par dzīvojamās mājas “Kūkas Nr.2” 



dzīvokli Nr.1, īri un komunālajiem pakalpojumiem [..] EUR vērtībā, plus 2016.gada jūlija 

mēneša aprēķins piedzenams no viņas tiesas ceļā. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes vadītāja 

saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 31.jūliju. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2015.gada 1.augustā pārslēgts ar  L. B. Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr. 6-47/15/17. Iesniedzējas, kopējais parāds ir [..] EUR. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada 

pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 1.augusta dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu 

Nr. 6-47/15/17 ar L. B. ar 2016.gada 31.jūliju. 

2. Uzdot L. B. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu 

par dzīvokļa Nr. 1 mājā “Kūkas Nr.2”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, īri un 

komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 
 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Papildina I.Stupāne. 

 

Izskatot 2016.gada 28.jūlija saņemto K. D. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Krustpils pagasta pārvaldes 

vadītājas 2016.gada 28.jūlija vēstule Nr. 5-8/16/27, kurā lūdz izbeigt īres līgumu ar 

2016.gada 31.augustu. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2016.gada 4.janvāri ar  K. D. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr. 5-47/16/1, uz dzīvokli nav parādu. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada 

pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), 

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



 

1. Izbeigt 2016.gada 4. janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 5-47/16/1 ar K. D. ar 2016.gada 31.augustu. 

2. Uzdot K. D. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu 

par dzīvokļa Nr. 8 mājā “Spunģēni 3”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs.  

Izsakās J.Pastars. 

 

Izskatot 2016.gada 20.jūlija saņemto A. S. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Mežāres pagasta pārvaldes 

2016.gada 27.jūlija saskaņojums, izbeigt īres līgumu ar 2016.gada 31.jūliju. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2016.gada 25.maijā ar  A.S. noslēgts Dzīvojamās telpas īres  un komunālo pakalpojumu 

līgums Nr. 236/2016. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ar lietu saistītos apstākļus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada 

pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), 

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

 

1. Izbeigt 2016.gada 25.maija noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 236/2016 ar A. S. ar 2016.gada 31.jūliju. 

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

par dzīvokļa Nr. 5 mājā “Rozessala 10”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, īri 

un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar piestādīto aprēķinu. 

3. Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

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

 

 

15. 

Par Krustpils novada pašvaldības deleģējumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībai 

būvatļaujas izdošanai objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs.  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2016.gada 8.jūnijā saņemta Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības vēstule Nr.2.7.29/135, kurā minēts par AS „Ceļuprojekts” noslēgto līgumu ar 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” par būvprojekta „Daugavas tilts Jēkabpilī” izstrādi. Šobrīd tiek 

veikti dažādi projekta uzsākšanas darbi – vākti tehniskie un īpašie noteikumi; apzinātas 

izmaiņas, kas notikušas laika posmā no skiču projekta izstrādes; apkopota informācija, kas 

var ietekmēt projekta izstrādes gaitu un risinājumus.  

Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 

62. pantā noteikts, ka būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz 

tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota 

vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz 

visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un būvniecības process 

no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā norisinās atsevišķi vai tās pašvaldības 

būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros. 

Ņemot vērā, ka būvniecība plānota Krustpils novada administratīvajā teritorijā, 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība lūdz Krustpils novada pašvaldību deleģēt būvatļaujas 

izdošanu objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā ar kadastra Nr.56700060011 Jēkabpils pilsētas būvvaldei.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības pēc 

savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 

46.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas pirmā punkta a) apakšpunktu, atklāti 

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Deleģēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai būvatļaujas izdošanu objektam „Daugavas 

tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā teritorijā ar kadastra 

Nr.56700060011.  

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par lēmuma 1.punktā 

deleģētās funkcijas nodrošināšanu. 

3. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu – 

deleģēšanas līgums. 

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

 

 

16. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 



Krustpils novada pašvaldībā saņemts biedrības “InSpe” reģ. Nr. 40008250548, 

juridiskā adrese “Kūkas  Nr. 2”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 2016.gada 

29.jūlija iesniegums, kurā lūdz izbeigt  2016.gada 27.maijā noslēgto Lauku zemes nomas 

līgumu par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0218 - 0.034 ha platībā 

nomu, jo  projekts “Bērnu autoskolas apmācības laukuma izveide” netika atbalstīts. 

   Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu",atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve 

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

Izbeigt 2016.gada 27.maijā noslēgto nomas līgumu ar biedrību “InSpe” reģ. Nr. 

40008250548, juridiskā adrese “Kūkas  Nr. 2”-10, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0218 - 0.034 ha platībā nomu ar 

2016.gada 1.augustu. 

 

17. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kuģenieki”  Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „GEO Mērniecība”, reģistrācijas 

Nr.45403028111, juridiskā adrese: “Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads,  2016.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.063-2016, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

27.jūlijā un iereģistrēts lietvedībā ar Nr. 2.1-11.1/16/1653, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kuģenieki”, Krustpils pagastā Krustpils 

novadā ar kadastra Nr.5668 007 0030. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kuģenieki”, 

Krustpils  pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 

007 0030. 



2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0030 noteikt: 

2.1.1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 0.5 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2.2.1.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.5 ha saglabāt nosaukumu un adresi 

“Kuģenīca”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2.3.2.projektētajai zemes vienībai – 3.5 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201).  

2.4.2.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.5 ha piešķirt nosaukumu 

“Krūmaiņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

2.5.3.projektētajai zemes vienībai – 6.1 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101).  

2.6.3.projektētajai zemes vienībai ar platību 6.1 ha piešķirt nosaukumu “Āraiši”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

18. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzenīši”  

Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild L.Garkalne. 

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Dzenīši”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0186. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „DZENĪŠI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 

009 0186. 



2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0186 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 3.763 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) saglabāt esošos lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.763 ha saglabāt nosaukumu 

“Dzenīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.005 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.005 ha piešķirt nosaukumu “Dzenīši 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.192 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.192 ha piešķirt nosaukumu “Dzenīši 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.7. 4.projektētajai zemes vienībai – 0.04 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2.8. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.04 ha piešķirt nosaukumu “Dzenīši 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 
 

19. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Elejas”  

Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Elejas”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0019. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 



Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „ELEJAS”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0019. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0019 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 6.44 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 6.44 ha saglabāt nosaukumu 

“Elejas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.06 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.06 ha piešķirt nosaukumu “Elejas 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

20.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kalmītes”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Kalmītes”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0160. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „KALMĪTES”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0160. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0160 noteikt: 



       2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 15.886 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

      2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 15.886 ha saglabāt nosaukumu 

“Kalmītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.014 ha platībā (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.014 ha piešķirt nosaukumu 

“Kalmītes A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

21. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kasandras”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Kasandras”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0045. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „KASANDRAS”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0045. 

2.Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0016 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 13.88 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 13.88 ha saglabāt nosaukumu 

“Kasandras”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 



 2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.14 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.14 ha piešķirt nosaukumu 

“Kasandras A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5.  3.projektētajai zemes vienībai – 0.08 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6.  3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.08 ha piešķirt nosaukumu 

“Kasandras A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Krustkalni”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Krustkalni”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0077. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „KRUSTKALNI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0077. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0077 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 0.945 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.945 ha saglabāt nosaukumu 

“Krustkalni”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.055 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 



zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.055 ha piešķirt nosaukumu 

“Krustkalni A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kvītaines”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Kvītaines”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0136. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „KVĪTAINES”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0136. 

2.Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0136 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 9.03 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 9.03 ha saglabāt nosaukumu 

“Kvītaines”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.17 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.17 ha piešķirt nosaukumu 

“Kvītaines A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

        3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 



24. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Laimas”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Laimas”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0036. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „LAIMAS”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0036. 

       2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0036 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 13.56 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 13.56 ha saglabāt nosaukumu 

“Laimas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.04 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.04 ha piešķirt nosaukumu 

“Laimas A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

25. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Medņevka”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 



  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Medņevka”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0027. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „MEDŅEVKA”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0027. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0027 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 8.17 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 8.17 ha saglabāt nosaukumu 

“Medņevka”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.03 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.03 ha piešķirt nosaukumu 

“Medņevka A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

26. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Mežābele”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Mežābele”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0022. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 



gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „MEŽĀBELE”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0022. 

     2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0022 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 5.285 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 5.285 ha saglabāt nosaukumu 

“Mežābele”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.02 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.02 ha piešķirt nosaukumu 

“Mežābele A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.095 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.095 ha piešķirt nosaukumu 

“Mežābele A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Ozolsala”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Ozolsala”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0091 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 



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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „OZOLSALA”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0091. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0091 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 0.91 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.91 ha saglabāt nosaukumu 

“Ozolsala”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.09 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.09 ha piešķirt nosaukumu 

“Ozolsala A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

        3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

 

28. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Pilskalni”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Pilskalni”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0130. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „PILSKALNI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0130. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0130 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 15.061 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 15.061 ha saglabāt nosaukumu 

“Pilskalni”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.028 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.028 ha piešķirt nosaukumu 

“Pilskalni A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.011 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.011 ha piešķirt nosaukumu 

“Pilskalni A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Putni”  

Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Putni”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0016. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 
 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „PUTNI”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0016. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0016 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.07 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2.2.  1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2.07 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Putni”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 031 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.31 ha piešķirt nosaukumu “Putni 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.21 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.21 ha piešķirt nosaukumu “Putni 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

30. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Putniņi”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Putniņi”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0101 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „PUTNIŅI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0101. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0101 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 1.555 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.555 ha saglabāt nosaukumu 

“Putniņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.045 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.045 ha piešķirt nosaukumu 

“Putniņi A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

        3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

 

31. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Saules”  

Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Saules”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0087. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „SAULES”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0087. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0087 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 1.89 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 



 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.89 ha saglabāt nosaukumu 

“Saules”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.25 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.25 ha piešķirt nosaukumu “Saules 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.26 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.26 ha piešķirt nosaukumu “Saules 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

32. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Taburetes”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Taburetes”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0137. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „TABURETES”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0137. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0137 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.74 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2.74 ha saglabāt nosaukumu 

“Taburetes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 



 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.2 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.2 ha piešķirt nosaukumu 

“Taburetes A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.06 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.06 ha piešķirt nosaukumu 

“Taburetes A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

 

33. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts 

mežs”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Valsts mežs”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 

0145. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „VALSTS MEŽS”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0145. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0145 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 327.87 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 327.87 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Valsts mežs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 



 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.34 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.34 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.02 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.6. 3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.02 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.7. 4.projektētajai zemes vienībai – 0.02 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.8. 4.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.02 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 
 

 

 

34. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts 

mežs”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Valsts mežs”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 

0146. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „VALSTS MEŽS”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0146. 



       2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0146 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 174.427 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 174.427 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Valsts mežs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.2 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.02 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 0.27 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.6.  3.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.27 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.7. 4.projektētajai zemes vienībai – 0.61 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.8. 4.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.61 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.9.  5.projektētajai zemes vienībai – 0.52 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.10. 5.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.52 ha piešķirt nosaukumu 

“Valsts mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.11. 6.projektētajai zemes vienībai – 0.32 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.12. 6.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.32 ha piešķirt nosaukumu 

“Valsts mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.13. 7.projektētajai zemes vienībai – 0.05 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.14. 7.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.05 ha piešķirt nosaukumu 

“Valsts mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.15. 8.projektētajai zemes vienībai – 0.003 ha platībā (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2.16. 7.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.003 ha piešķirt nosaukumu 

“Valsts mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 



 

35. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Vikingi”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Vikingi”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0119. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „VIKINGI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0119. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0119 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 3.497 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.497 ha saglabāt nosaukumu 

“Vikingi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.003 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.003 ha piešķirt nosaukumu 

“Vikingi A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

        3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

36. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Vikingi”  Atašienes  pagastā 

 



Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā K.Pabērzs, atbild L.Garkalne. 

 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Vikingi”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 0110. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „VIKINGI”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0110. 

       2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0110 noteikt: 

2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 4.62 ha (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 4.62 ha saglabāt nosaukumu 

“Vikingi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 3.6 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 3.6 ha piešķirt nosaukumu “Vikingi 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

 2.5. 3.projektētajai zemes vienībai – 1.08 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

2.6.  3.projektētajai zemes vienībai ar platību 1.08 ha piešķirt nosaukumu “Vikingi 

A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

        3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

37. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Zaļbirzes”  Atašienes  pagastā 

 



Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Zaļbirzes”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0001. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „ZAĻBIRZES”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0001. 

      2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0001 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 34.08 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) saglabāt esošos lietošanas 

mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 

0201) un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 34.08 ha saglabāt nosaukumu 

“Zaļbirzes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3. 2.projektētajai zemes vienībai – 0.22 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

 2.4. 2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.22 ha piešķirt nosaukumu 

“Zaļbirzes A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

38. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Zaļbirzes”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 



2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Zaļbirzes”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 009 0001. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 

gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „ZAĻBIRZES”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 009 

0008. 

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0008 noteikt: 

2.1.  1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 2.65 ha (zemes vienības 

platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) saglabāt esošo 

lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2.65 ha saglabāt nosaukumu 

“Zaļbirzes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.15 ha platībā (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.15 ha piešķirt nosaukumu 

“Zaļbirzes A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

39. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Valsts 

mežs”  Atašienes  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

  Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „A2 grupa”, reģistrācijas 

Nr.40103007469, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 105-1, Rīga,  2016.gada 1.augusta  

iesniegumu “Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu”, pašvaldībā saņemts 2016.gada 

2.augustā, kurā lūdz apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Valsts mežs”, Atašienes pagastā Krustpils novadā ar kadastra Nr.5646 012 

0144. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, Pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. 

noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30., 31. punktu, 2006. 



gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „VALSTS MEŽS”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 012 

0144. 

       2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5646 012 0144 noteikt: 

 2.1. 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 31.19 ha (zemes vienības platība 

pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 2.2. 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 31.19 ha saglabāt nosaukumu un 

adresi “Valsts mežs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

2.3.  2.projektētajai zemes vienībai – 0.23 ha platībā (zemes vienības platība pie 

instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101).  

2.4.  2.projektētajai zemes vienībai ar platību 0.23 ha piešķirt nosaukumu “Valsts 

mežs A”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

3.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

40. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 11.08.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

             Krustpils novada pašvaldībā 07.07.2016. saņemts nekustamā īpašuma [..], Kūku 

pag., Krustpils nov., LV-5222, īpašnieces iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā deklarēto 

dzīvesvietu nepiederošai personai Dz. G.. 

    Pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka Dz. G. deklarējis dzīvesvietu adresē 

[..], Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222, 2015.gada 31.oktobrī, norādot kā tiesisko pamatu 

vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku.  

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

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt 

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

tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma 

lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 

līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz minēto  Dz. G., deklarētā dzīvesvieta “[..], Kūku pag., Krustpils nov., 

LV-5222, bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 4.augustam 

un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], 

Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222. Uzaicinājums 20.07.2016. “Par deklarētās 



dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/786 ierakstītā vēstulē nosūtīts uz Dz.G. 

deklarēto adresi. Dz. G. pēc Krustpils novada pašvaldības uzaicinājuma pašvaldībā nav 

ieradies. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru 

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

deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (13 balsis), 

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

 

1. Anulēt ziņas par Dz. G. deklarēto dzīvesvietu [..], Kūku pag., Krustpils nov., LV-

5222, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Dz. G..     
 

. 

41. 

Par atbalstu  kalnu riteņbraukšanas sacensību “Kūku MTB Maratons 

2016”rīkošanai 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs. Jautā Dz.Skalbe, 

par līdzekļu atlikumu atbild I.Lauva. 

V.Stiebriņa ierosina piešķirt 50 % no pieprasītā finansējuma, līdzekļu atlikumu, kas 

paredzēts sporta atbalstam, iesakot novirzīt izglītībai. Izsakās K.Pabērzs, I.Lauva, D.Broka.  

M.Felss izsakās, ka aktīvā sezona būs beigusies, tāpēc var piešķirt pilnu finansējumu. 

K.Pabērzs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2016.gada 12.augustā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Veloklubs 

“Līvāni” iesniegums ar lūgumu atbalstīt sacensības kalnu riteņbraukšanā, kas norisināsies 

2016.gada 18.septembrī ar starta sākuma vietu pie Vecās Sūnu skolas, Kūku pagastā. 

Plānotais sacensību dalībnieku skaits ir 150. Atbalsts nepieciešams ātrās medicīniskās 

palīdzības brigādes nodrošināšanai pasākumā - 188 EUR un dalībnieku ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai 225 EUR. 

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

14.panta  2.daļas 6.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (12 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- Vija Stiebriņa (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

Atbalstīt piešķirot dotāciju  biedrībai “Veloklubs “Līvāni” 413 EUR apmērā, 

finansējumu novirzot no sportam paredzētajiem līdzekļiem, kalnu riteņbraukšanas 

sacensību “Kūku MTB Maratons 2016”rīkošanai 2016.gada 18.septembrī. 

              



42. 

Par pirmskolas diennakts grupu Antūžu speciālajā internātpamatskolā 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

I.Lauva skaidro situāciju. Izsakās K.Pabērzs, I.Rūsiņa, V.Stiebriņa, I.Jaksone. 

V.Stiebriņa iesaka nenoraidīt, bet lūgt precizēt izmaksas, bērnu skaitu. 

Izsakās M.Kalniņš, I.Lauva. 

Dz.Skalbe ierosina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

Izsakās J.Puriškevičs, M.Kalniņš, J.Pastars, I.Jaksone. 

K.Pabērzs aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

2016.gada 7.jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Antūžu speciālās 

internātpamatskolas direktora Ziedoņa Ozoliņa iesniegums ar lūgumu atļaut atvērt 

pirmsskolas diennakts grupiņu bērniem no 1,5 gadu vecuma Antūžu speciālās 

internātpamatskolas telpās. Pašvaldība pieprasīja informāciju par nepieciešamo 

finansējumu. 2016.gada 3.augustā saņemts Antūžu speciālās internātpamatskolas direktora 

Ziedoņa Ozoliņa iesniegums par nepieciešamo finansējumu.  

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

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs 

Golubevs, Gundars Kalve (11 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Vija Stiebriņa, Mārtiņš 

Kalniņš ( 2 balsis),  Krustpils novada dome nolemj: 

Neatvērt pirmsskolas diennakts grupiņu bērniem no 1,5 gadu vecuma Antūžu 

speciālās internātpamatskolas telpās. 

 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve. 

 

 

43. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 11.augusta Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa 

Pabērza, personas kods [..], iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 40.panta pirmā daļa, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 

150. pantiem, Krustpils novada pašvaldības Atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 31. un 

36.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētāja vietnieks aizvieto  domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, atklāti 

balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Gundars Kalve (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas kods [..], 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas, t.i. 10 (desmit) darba 



dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 2016.gada 05.septembra līdz 2016.gada 

18.septembrim (ieskaitot), par laika periodu no 20.06.2015. līdz 19.06.2016. 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2016.gada 05.septembra līdz 2016.gada 18.septembrim 

(ieskaitot) pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Gundaram Kalvem, 

personas kods [..] . 

 

 

Sēdi slēdz: 11:50 

 

Sēdes vadītājs (1. -42.jautājums)  K.Pabērzs 

Sēdes vadītājs (43.jautājums)  G.Kalve 

Sēdes protokolētājs  I.Randoha 

  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

17.08.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

17.08.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.11., 8.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/6 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/4 

„Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:  

1. Aizstāt I.nodaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”. 

2. Aizstāt 32.3.apakšpunktā vārdus „banku iestādēs” ar vārdu „kredītiestādēs”. 

3. Svītrot 38.9.apakšpunktā vārdus „morāli un”. 

4. Svītrot 38.10.apakšpunktā vārdus „morāli un”. 

5. Svītrot 53.6.apakšpunktu. 

6. Papildināt 55.punktu ar teikumiem „Lēmumu pieņem ar klātesošo komiteju 

locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir tās komitejas 

priekšsēdētāja balss, kurš vada kopīgo sēdi. 

7. Svītrot 92.punktu. 

8. Izteikt 99.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā „Pēc ziņojuma noklausīšanās, 

deputāti var iesniegt priekšlikumus, izteikt piezīmes un iebildumus, piedalīties 

debatēs un uzdot jautājumus par izskatāmo lēmuma projektu. Noslēdzoties 

debatēm, deputāti balso par lēmuma projektu, ņemot vērā izteiktos 

priekšlikumus”. 

9. Izteikt 110.punktu šādā redakcijā: 

„110. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un izteikt 

pretenzijas par to līdz protokola parakstīšanai. Ja pretenzijas netiek izteiktas, tad 

deputāts nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds no domes deputātiem 

nepiekrīt ierakstam protokolā, tad viņam nākamajā domes kārtējā sēdē ir tiesības 

prasīt ieraksta precizēšanu protokolā.” 

mailto:novads@krustpils.lv


10. Izteikt 112.punktu šādā redakcijā: 

„112. Pašvaldības nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un 

tam jābūt brīvi pieejamam pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī 

publicētam pašvaldības mājaslapā internetā. Pašvaldības nolikumu triju dienu 

laikā pēc tā parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.” 

11. Svītrot 116.punkta pēdējo teikumu „Personai ir pienākums pamatot informācijas 

iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.” 

12.  Svītrot 129.punktā vārdus „viena mēneša laikā no akta spēkā stāšanās brīža”. 

13. Papildināt saistošos noteikumus ar desmito nodaļu un 134.punktu šādā 

redakcijā: 

„X. Noslēguma jautājums 

134. Ar saistošo noteikumu Nr.2016/4 „Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

spēkā stāšanos spēku zaudē Krustpils novada pašvaldības 29.12.2010. saistošie 

noteikumi Nr.2010/39 „Krustpils novada pašvaldības nolikums”.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        K.Pabērzs 

  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

17.08.2016. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

17.08.2016.sēdes lēmumu  

(protokols Nr.11., 8.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/6 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2016/4 

“Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots, lai izpildītu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 

VARAM) 11.07.2016. vēstulē Nr.18-6/5201 izteiktos 

iebildumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.  

Atbilstoši VARAM norādījumiem saistošajos noteikumos 

precizēts pirmās nodaļas nosaukums, 32.3.apakšpunktā vārdi 

„banku iestādēs” aizvietoti ar vārdu „kredītiestādēs”, 

precizēti 38.9., 38.10.apakšpunkti svītrojot vārdu „morāli”, 

kas var radīt pārpratumus, svītroti 53.6.apakšpunkts, 

92.punkts, papildināts 55.punkts ar lēmuma pieņemšanas 

kārtību apvienotajā komiteju sēdē, precizēti attiecīgi punkti: 

99.p. par deputāta tiesībām debatēt par lēmuma projektu, par 

kuru radušās domstarpības komitejas sēdē, 110.p. par 

pretenzijām un ieraksta precizēšanu domes sēdes protokolā, 

112.p. par nolikuma nosūtīšanu VARAM zināšanai, 116.p. 

par vispārpieejamo informāciju, 129.p. par administratīvā 

akta apstrīdēšanu, papildināti ar nodaļu „Noslēguma 

jautājums”.   

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē 

pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav ietekmes. 

mailto:novads@krustpils.lv


pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz 

trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        K.Pabērzs 

 

  



Projekts 

Deleģēšanas līgums Nr. ________ 

 

Jēkabpilī, 2016.gada ____. augustā 

 

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, juridiskā adrese 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV - 5202 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tās domes 

priekšsēdētāja Kārļa Pabērza personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses un  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 

120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – PILNVAROTĀ persona), tās domes priekšsēdētāja 

Leonīda Salceviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības nolikumu, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā sauktas arī 

Puses,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmo un trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, 46.pantu un Krustpils novada 

domes 17.08.2016. lēmumu (sēdes protokols Nr.11., 15.punkts) un Jēkabpils pilsētas 

domes __.08.2016. lēmumu Nr. ___ “Par ____”, noslēdz šādu deleģēšanas līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās 

ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā, kā arī no Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā 

minētās kompetences izrietošo pārvaldes uzdevumu (turpmāk – Uzdevums). 

 

2. Deleģētie pārvaldes uzdevumi un to izpildes termiņš un kārtība 

2.1. PAŠVALDĪBA deleģē PILNVAROTAJAI personai veikt likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā noteikto PAŠVALDĪBAS funkcijās 

ietilpstošo uzdevumu – nodrošināt administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu objektam „Daugavas tilta jaunbūve Jēkabpilī” Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā un no Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā minētās 

kompetences izrietošo pārvaldes uzdevumu, nodrošinot šādu uzdevumu izpildi: 

2.1.1. informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniegt ziņas par 

būvi; 

2.1.2. izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par būvniecības ieceri, kā arī 

pārbaudīt lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu 

normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

2.1.3. par būvniecības ieceri paziņot sabiedrībai triju darba dienu laikā no 

attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas dienas, publicējot attiecīgo 

informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā; 



2.1.4. izdot būvatļauju, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam un būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku. 

2.2. Līguma 2.1. punktā deleģēto Uzdevumu PILNVAROTĀ persona pilda no 

Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017.gada 1.augustam. 

 

3. Pušu padotība un atbildība 

3.1. PAŠVALDĪBA ir atbildīga par deleģētā Uzdevuma īstenošanu kopumā.  

3.2. PILNVAROTĀ persona attiecībā uz deleģētā Uzdevuma izpildi atrodas 

Krustpils novada pašvaldības pakļautībā.  

3.3. PAŠVALDĪBA ir tiesīga pieprasīt no PILNVAROTĀS personas informāciju 

par Uzdevuma izpildi. 

3.4. PILNVAROTĀ persona ir atbildīga par deleģētā Uzdevuma izpildes kvalitāti, 

sniegtās informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot 

Uzdevuma izpildi. 

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

savu līgumisko saistību pārkāpumu. 

 

4. Kvalitātes novērtējuma kritērijs. 

PILNVAROTĀS personas darbība tiek vērtēta pēc Uzdevuma kvalitatīvas izpildes 

saskaņā ar līgumu, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir termiņu 

ievērošana, saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits.  

 

5. Norēķinu kārtība, finansu un resursu piešķiršana, pārskatu sniegšana. 

5.1. PILNVAROTĀ persona iekasē samaksu par Uzdevuma izpildi atbilstoši 

saistošiem noteikumiem par nodevām Jēkabpils pilsētā. 

5.2. PILNVAROTĀ persona pēc PAŠVALDĪBAS pieprasījuma rakstiski informē 

PAŠVALDĪBU par savu darbību Uzdevuma veikšanā.  

 

6. Līguma darbības termiņš. 

6.1. Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 1.augustam.  

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

6.3.Līgums izbeidzas, izbeidzoties termiņam, uz kādu tas noslēgts. 

6.4. PAŠVALDĪBA, ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot PILNVAROTO personu, ir tiesīga lauzt Līgumu tikai tad, ja PILNVAROTĀ 

persona nepilda Līguma 1.punktā minēto Uzdevumu. 

 

7. Strīdu risināšana. 

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju sarunu 

ceļā. 

7.2. Ja strīdus 10 (desmit) dienu laikā nevar atrisināt sarunu ceļā, tad tie tiek risināti 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

7.3. PILNVAROTĀS personas Būvvaldes lēmumus, kas pieņemti deleģētā 

Uzdevuma izpildes rezultātā, apstrīdami PAŠVALDĪBĀ.  

 



8. Citi noteikumi. 

8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Katra līgumā iesaistītā puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas šī līguma 

ietvaros. PAŠVALDĪBA kā kontaktpersonu izvirza Daigu Cikanoviču, tel.20288060,  e-

pasts: daiga.cikanovica@krustpils.lv, savukārt PILNVAROTĀ persona – Ingu Līci Vilciņu, 

mob.26172933, e-pasts inga.lice@jekabpils.lv 

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

katrai Pusei. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Krustpils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90009118116 

Juridiskā adrese Rīgas ielā 150a 

Jēkabpils, LV – 5202 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV55UNLA0050014323075 

 

 

Domes  

priekšsēdētājs                           K. Pabērzs 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Juridiskā adrese Brīvības ielā 120 

Jēkabpils, LV-5201 

Banka: AS „SEB banka” 

Konts: LV87UNLA0009013130793 

 

 

Domes  

priekšsēdētājs                         L. Salcevičs 
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