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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste   Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Ilze Stupāne, jurists Ivars Jaševs, Finansiste Baiba 

Voltmane, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Vides un civilās aizsardzības dienesta 

vadītājs Ilmāra Luksts, Galvenā grāmatvede Daina Turkopole, Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Ieva Lapiņa, Nekustamā īpašuma nodokļu administratore Ligita Podniece, SIA 

“Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklis Andris Rutko. 

 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente  Aija Valdmane. 

 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs aicina balsot  par domes sēdes darba kārtības 

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

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

mailto:novads@krustpils.lv


Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj   apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības iestāšanos biedrībā “ Latvijas Personāla vadīšanas 

asociācija” 

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

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

4. Par dzīvokļa remontu Kūku pagastā 

5. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Vīpes stils”  

6. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata 

likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

7. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  

9. Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Lielais Pelečāres purvs” dabas aizsardzības 

plānam   

10. Par valstij piederošā  nekustamā īpašuma “Veseļi 3”, Veseļi, Kūku pagasts, Krustpils 

novads pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

11. Par medību tiesību nomu 

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 

14. Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli Kūku pagastā 

15. Par Vīpes pagasta pārvaldes telpu „Neretas 6”, Vīpē, Vīpes pagastā, Krustpils  novadā 

izmantošanu   

16. Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli Krustpils pagastā ārpus rindas   

17. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā un dzīvokļa kārtas numuru 

precizēšanu 

18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

22. Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu 
23. Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads, atkārtotu – trešo nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

24. 24.Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” 

precizēšanu, precizētā nolikuma un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

25. Par zemes vienības daļas dabas parka “Laukezers” teritorijā, nekustamajā īpašumā 

“Valsts mežs” ar kadastra Nr.56700030173 pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.  

26. Par Krustpils novada domes priekšsēdētāja komandējumu 



Izpilddirektora ziņojums 

 

Iepriekšējā domes sēdē pieņemtie lēmumi tiek pildīti, VARAM  saskaņots pašvaldības 

nolikums, šajā sēdē tiek precizēti saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Baļotes 

ezerā. 

Apstiprināti ( piešķirts finansējums) projekti: 

 LEADER  “Atbalstošas vides radīšana mazaizsargājamo iedzīvotāju grupām 

Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkā”  - tiks ierīkots ieejas mezgls 

atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem; 

 4.2.2. SAM “Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija 

energoefektivitātes paaugstināšanai”. 

Tiek gatavoti projekta pieteikumi: 

 Daugavas Savienības mērķprogrammai ( iesniegšana 30.novembris); 

 5.4.1.1. SAM – Antropogēnās slodzes mazināšana Natura 2000 teritorijā 

“Dabas parks Laukezers” ( iesniegšana 6.janvāris) 

 3.3.1. SAM projekts “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas 

sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas”(iesniegšana 

30.novembris); 

 Baltkrievijas sadarbības programmai (kopā ar Jēkabpils novadu un Zemgales 

plānošanas reģionu) par civilo drošību. 

Noslēguma fāzē ir pašvaldības ceļu projektēšana LAD finansiālā atbalsta saņemšanai. 

Prognozējami – decembrī tiks sludināts iepirkums uz būvniecību. 

Realizēti Zivju fonda projekti par zivju mazuļu ielaišanu ezeros. 

 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības iestāšanos  

biedrībā “ Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” 

 
Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis, papildina K.Pabērzs. 

 

Lai veicinātu personāla vadīšanas popularitāti, celtu personāla speciālistu un vadītāju 

kompetenci, kā arī lai veicinātu personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu 

veiksmīgu darbību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Lūgt Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju uzņemt Krustpils novada pašvaldību par 

biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” (turpmāk tekstā LPVA) biedru ar 

2017.gada 1.janvāri. 



2. Krustpils novada pašvaldībai apmaksāt iestāšanās maksu un biedra naudu, saskaņā ar 

biedrības “Latvijas Personāla vadīšanas asociācija” piestādīto rēķinu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram, atbilstoši šī lēmuma 1.un 

2.punktam, iesniegt iestāšanās pieteikumu biedrībā “Latvijas Personāla vadīšanas 

asociācija”. 

 

 

2. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 
Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo L.Podniece. 

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 septembra  

mēnesī nosūtītos  brīdinājumus, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 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 

03.11.2016. 

 

Nekustamais īpašums 

personas 

kods 

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks/valdītājs 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

 
Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1 Zem Ozola, Kūku p. [..] S.S. 259.96  42.03 301.99 

2 Pirtnieki, Variešu p. [..] K. J. 53.06  29.80 82.86 

3 Akmeņsala, Mežāres p [..] B. A. 15.75  1.23 16.98 

4 Cirvīši, Mežāres pag. [..] B. A. 43.34  15.10 58.44 

5 Saliņas, Mežāres pag. [..] B. A. 16.54  5.76 22.30 

6 Kārļi, Mežāres pag. [..] B. A. 35.17  11.55 46.72 

7 Akmenīši, Mežāres p. [..] B. A. 17.93  1.40 19.33 

8 Dzeņi, Krustpils pag. [..] S. Z. 35.20  34.77 69.97 

9 
D/s Mostaviks, 

Variešu pag. [..] M.S. 28.53  24.01 52.54 

10 
Liepu iela 9-13, 

Atašienes pag. [..] V. J. 35.99  19.41 55.40 

11 
Māras iela 3-12, 

Atašienes pag. [..] K. P. 22.12  9.53 31.65 

12 Mildas, Atašienes pag. [..] K. P. 13.85  4.19 18.04 

13 
Smilšu Priedītes, 

Kūku pag. [..] B. J. 85.61  22.79 108.40 



14 
Lielie Ierniņi, Variešu 

pag. [..] S. D. 22.68  12.65 35.33 

15 
Varieši 1-1, Variešu 

pag. [..] S. D. 23.84  17.84 41.68 

16 
Sila Rasas, Atašienes 

pag. [..] B.-S. A. 41.68  14.40 56.08 

17 
Meža Birņi, Atašienes 

pag. [..] B.-S. A. 36.61  11.91 48.52 

18 
Beņķīši, Atašienes 

pag. [..] B.-S. A. 78.53  28.38 106.91 

19 
Griezītes, Atašienes 

pag. [..] B.-S. A. 89.77  30.05 119.82 

20 
Rubeņsala, Atašienes 

pag. [..] B.-S. A. 83.94  28.76 112.70 

21 Žagari, Variešu pag. [..] Z. A. 87.65  14.65 102.30 

22 
Zemenes, Krustpils 

pag. [..] D. V. 5.27  2.39 7.66 

23 
Spunģēni 1-1, 

Krustpils pag. [..] D. V. 11.53  4.98 16.51 

24 
Agrārbanka, Atašienes 

pag. [..] R. T. 1.57  1.59 3.16 

25 
Māras iela 3-7, 

Atašienes pag. [..] R. T. 47.69  28.89 76.58 

26 
Purmalas, Krustpils 

pag. [..] Č. M. 26.74  26.74 53.48 

27 
Spunģēni 3-9, 

Krustpils pag. [..] Č. M. 54.67  31.11 85.78 

28 
Maltēni, Atašienes 

pag. [..] G. N. 9.58  8.06 17.64 

29 
Liepu iela 15-7, 

Atašienes pag. [..] G. N. 5.43  1.84 7.27 

30 
Māras iela 6-18, 

Atašienes pag. [..] S. L. 42.12  23.50 65.62 

31 Liedagas, Variešu pag. [..] V. N. 1.07  1.07 2.14 

32 
Kaupernieku Ozoli, 

Variešu pag. [..] V. N. 109.08  22.26 131.34 

33 
Kaņepes, Atašienes 

pag. [..] B. M. 7.75  7.33 15.08 

34 
Māras iela 2-2, 

Atašienes pag. [..] B. M. 29.53  18.31 47.84 

35 
D/s Lauktehnika 89, 

Kūku pag. [..] V. K. 61.60  37.82 99.42 

 

  

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.  

 

 

 

 



3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu 

 
Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo L.Podniece. Izsakās K.Pabērzs. 

 

Izskatot informāciju no Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmas NINO konstatēts, ka sarakstā minētajām personām ir izveidojušās 

nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas. Minētie nodokļu maksātāji trīs gadu laikā nav 

pašvaldībai pieprasījuši pārmaksātās nodokļu summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai 

nokavēto nodokļu maksājumu segšanai. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma 

nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”.  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”16.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu 

maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu 

kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā 

maksāšanas termiņa. 

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25
1 

. panta 2.punktu, kas nosaka, ka 

pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu 

maksātāju reģistra, vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas 

termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai 

nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecība uz to Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis 

lēmumu atteikt pārmaksātas nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš: pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas – attiecīgās pašvaldības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 20.panta 3.punktu, 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 25
1
.panta 2.punktu un likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

1. DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 1648.50 

(Viens tūkstotis seši simti četrdesmit astoņi euro 50 centi) pēc pievienotā saraksta. 

     N.p.k. Konts Nosaukums Vārds, uzvārds Summa 

1 3186 Saullejas D. N. 0,03 

2 3224 Kārtupnieki S. U. 0,02 

3 3296 Kalna Ievas M. V. 0,54 

4 3375 Kļaviņas K. I. 0,11 

5 3390 Zīlānu iela 68 L. Ņ. 2,62 

6 3456 Zīlānu iela 98 S. V. 0,06 



7 5303 Jaunā Muiža 4 N. R. 6,46 

8 5401 Palīgs.Jaunā Muiža N. R. 0,3 

9 6108 Garā Sala I. J. 0,03 

10 6117 Medņi Selko SIA 3,53 

11 6118 Jaunmedustiltiņi M.M. 0,94 

12 6147 Rieksti M. P. 1,12 

13 6202 Caunu Sala J. T. 4,43 

14 6250 Milzkalne V. I. 14,57 

15 6251 Melnais Purvs R. K. 0,01 

16 6305 Kvieši K. J. 2,03 

17 6401 Centrs N. J. 0,54 

18 6445 Birzmala B.L. 7,87 

19 6787 Stimbināja O. F. 0,01 

20 8202 Bārenīši 

Jēkabpils 

raj.padome 0,18 

21 39 Freivaldi O. S. 2,26 

22 148 Meža Vāglāni COBOLD SIA 10,52 

23 247 Stūrīši V. A. 0,06 

24 308 Undruļi U. S. 1,61 

25 405 Skudras M.V. 0,53 

26 413 

Trepmuižas 

Freivaldi F.A. 3,37 

27 498 Bābenīca G. G. 0,58 

28 911 D/s Zīlāni Nr.1 B. T. 0,07 

29 943 D/s Zīlāni Nr.52 K. I. 0,38 

30 951 D/s Zīlāni Nr.60 C. A. 0,57 

31 1025 

D/s Lauktehnika 

Nr.46 K. V. 0,57 

32 1050 

D/s Lauktehnika 

Nr.74 G. O. 0,97 

33 1093 D/s Kondrāti Nr. 38 C. G. 14,04 

34 1191 D/s Ilzenieki Nr.74 Ž.B. 2,76 

35 1207 D/s Ilzenieki Nr.90 P.V. 0,28 

36 1241 Mežlejas Š. Ē. 59,58 

37 1369 Bebri B. S. 0,36 

38 1432 Lācu Liepas K.V. 0,04 

39 1536 Upeslejas L. H. 0,88 

40 1780 Pasiles O. I. 0,01 

41 1829 Ēkas un būves TALLA SIA 0,6 

42 1846 Annas Jāņasēta V. B. 0,1 

43 2011 Ļamānu Treks B. J. 0,01 

44 2255 

Palīgs. Kūkās 

Nr.1,2 U. Z. 0,27 

45 2269 

Palīgs. Kūkās 

Nr.1,2 J. I. 1,27 

46 2298 Palīgs. Pie Mārītēm V. V. 0,01 



47 2372 Kūkas Nr.3 J. I. 0,16 

48 2550 D/s Ilzenieki Nr.18 R. G. 1,11 

49 2672 Kņāvi 1 B. R. 4,54 

50 2740 Liepceļi B.A. 3,63 

51 2780 Šūmāni NIKOTRANS SIA 1,74 

52 2891 Ēkas un būves 

TRANSBELTS 

SIA 996,01 

53 3062 D/s Kondrāti Nr. 68 S. I. 1,22 

54 3155 Lejas Kļavas M. V. 1,49 

55 8330 Vēveri V. Ē. 55,72 

56 8375 Ķikuri L. M. 0,7 

57 8385 Elkšņi T.Ā. 19,11 

58 8484 Eliņi M. V. 0,01 

59 8496 Dzirnavas MEDŅI 0,14 

60 8590 Plūmes J. J. 0,75 

61 8676 Podkalni B. V. 0,09 

62 8700 Smani L.O. 2,89 

63 8712 Upes Brūklejas T.J. 30,86 

64 8746 Kalna Ļūļākas J. N. 7,83 

65 9126 Līkumu Ierniņi Š. L. 0,53 

66 9151 Lielie Ierniņi B.L. 0,1 

67 9543 Zaļbirzes E. A. 3,64 

68 9895 Līču Bites R. I. 2,25 

69 9896 Līču Bites U. I. 2,25 

70 9897 Līču Bites U. I. 12,14 

71 9898 Lapsas PALACE.LV SIA 52,4 

72 9950 Mūsmājas G. G. 6,73 

73 9967 Saulītes L. S. 0,73 

74 10246 Vanadziņi M. I. 0,03 

75 10484 Vīnogas M. Z. 0,77 

76 10696 Kļaviņas S. N. 8,21 

77 10699 Daukstes L. A. 6,42 

78 10760 Palejas L. A. 3,47 

79 11087 Pakalniņi B. J. 0,01 

80 11337 Ošānsala REFERENCE SIA 1,17 

81 11460 Stikānu Turki R. M. 0,51 

82 11573 Sniedzinieki V. Z. 27,02 

83 11967 Āriņi M. J. 0,67 

84 12026 Audzes V. I. 1,28 

85 12077 Vidussala V. I. 2,26 

86 12081 Mednieki B. J. 0,39 

87 12877 Skudriņas 

KURZEMES MRU 

SIA 15,91 

88 13870 Zvēri S. P. 0,04 

89 16350 Griezītes E. Z. 2,28 



90 16351 Ošukalns K. M. 6,25 

91 16352 Bārbaļi Z. V. 0,03 

92 16353 Bērzi 

RANKAS PIENS 

SIA 3,54 

93 16354 Audzes V. I. 2,43 

94 16464 Silmaliņas Ž. J. 1,15 

95 16465 Zaļmežnieki B.A. 40,15 

96 16466 Putniņi P. J. 0,07 

97 16467 Dižkārkli Ā. H. 19,72 

98 16477 Jaunpodvinka Ž.A. 3,46 

99 16480 Ezerkrasti G.A. 1,02 

100 16866 Tiltiņi P. G. 2,85 

101 16867 Niedrītes P. G. 1,55 

102 16868 Marinzeja  L. A. 0,74 

103 18063 Kairiši M. D. 27,69 

104 23138 Jaunliepiņas M. I. 0,06 

105 23756 Lejas Lipuški 1 P.A. 3,54 

106 23757 Lejas Lipuški 2 P.A. 7,51 

107 27002 Mežlejas R.D. 0,26 

108 27245 Līču Bites U. I. 0,2 

109 27363 Vāguļi A. A. 0,43 

110 27377 Elkšņi T. Ā. 2,09 

111 27462 Kauprītes B. L. 0,02 

112 28055 Robežnieki D. A. 23,14 

113 28326 Vēji T. O. 0,78 

114 28328 Vēji T. L. 0,84 

115 28380 Kalnieši L. V. 0,1 

116 28731 D/s Ilzenieki Nr.65 Š. E. 1,76 

117 28835 Ķūģu Apsītes D.N. 2,45 

118 29109 D/s Kondrāti Nr.68 S. I. 0,01 

119 31176 Melderes C. A. 2,73 

120 32142 Jaunā Muiža 4 N. R. 1,92 

121 33006 Rozessala 2 Ļ. U. 0,53 

122 33896 Briedis K. Ē. 1,18 

123 40963 Vilkukrogs B. J. 2,82 

124 42123 Puķulejas MAVEX SIA 0,77 

125 45723 D/s Vārpa Nr.49 P. O. 9,22 

126 46324 Bērzlauki D. V. 17,56 

127 47245 

Palīgs. Jaunā muiža 

1,2 O. N. 1,15 

128 50238 Vecumi L. J. 16,23 

129 501519 Kūkas Nr.4-1 U. Z. 0,01 

130 501522 Kūkas Nr.4-5 C. J. 0,01 

131 502602 Māras iela 5-8 

Latvijas Krājbanka 

AS 4,93 



132 502662 Māras iela 5-8 

Latvijas Krājbanka 

AS 3,04 

133 503402 Kūkas Nr.3-21 O. Ē. 0,27 

134 503403 Kūkas Nr.3-21 O. Ē. 5,98 

      KOPĀ : 1648,5 

2. Lēmuma izpildi veic Krustpils novada nekustamā īpašuma nodokļa administratore. 

 

4. 

Par dzīvokļa remontu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

2016.gada 17.oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir  saņemts Kūku pagasta pārvaldes 

iesniegums ar lūgumu segt dzīvokļa  pēc adreses “Kūkas Nr.3”-21, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads telpu kosmētisko remontu saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 

būvinženiera Valda Renerta (Latvijas Būvinženieru savienības sertifikāts Nr. 4-02041)  

lokālās tāmes Nr. 13/10,   par kopsummu 1719.54 EUR . 

Pārvalde informē, ka dzīvokļa iekštelpu kosmētikas remonts ir nepieciešams pēc 

degšanas gadījuma. Pašreiz dzīvoklis nav piemērots dzīvošanai, turklāt pagasta pārvalde 

šādam ārkārtas gadījumam 2016.gada budžeta tāmē nav plānojusi šāda veida izdevumus. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3.un 

6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

Novirzīt EUR  1719.54  no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kūku pagasta 

pārvaldei dzīvokļa  pēc adreses “Kūkas Nr.3”-21, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

dzīvokļa  iekštelpu telpu kosmētiskā remonta veikšanai.  

5. 

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Vīpes stils”  

Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo R.Ragainis. Tiek sniegta informācija, ka darbi ir izdarīti, biedrība lūdz segt 

materiālu iegādi, speciālists ir apsekojis objektu. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs, papildina R.Ragainis. 



Jautā O.Stalidzāns, atbild J.Puriškevičs. K.Pabērzs skaidro, ka veikti darbi, kas nebija 

plānoti. 

J.Puriškevičs skaidro, ka šeit atrodas Krustpils novada informatīvais stends, biedrība 

veic vietas sakārtošanu uz entuziasma pamata. 

Savu viedokli izsaka P.Gravāns, J.Pastars. 

V.Stiebriņa ierosina atbalstīt lēmumprojektu. 

Izsakās K.Pabērzs, Dz.Skalbe. 

D.Turkopole lūdz precizēt, ka līdzekļi piešķirami nevis no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem, bet gan no NVO atbalsta līdzekļiem. 
 

2016.gada 7.novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības ’’Vīpes stils’’ 

iesniegums par papildus finansējuma EUR 439,70 piešķiršanu  vides sakārtošanai pie Frīdriha 

Bidera piemiņas akmens.  

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

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dzintars Skalbe (1 balss),  Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

Piešķirt papildus  dotāciju 439,70 EUR apmērā biedrībai ’’Vīpes stils’’ darbu 

pabeigšanai pie Frīdriha Bidera piemiņas akmens.” 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata 

likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

 
Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 

2014.gada 18.augusta Krustpils novada domes apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13., 

17.punktu “Kartība, kādā aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju Krustpils novada izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 



Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības 

iestāžu pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 

2016.gada 01.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim: 

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestāde/amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.10.2016. 

1. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola   

1.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 09 0,25 

1.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 1,00 

1.3. Izglītības iestādes bibliotekārs 2622 07 0,30 

1.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,35 

1.5. Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs 2359 07 0,70 

1.6. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2342 02 0,05 

 Kopā:  2,65 

2. Krustpils pamatskola   

2.1. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 

2.2. Izglītības psihologs  2634 03  0,15 

2.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,60 

 Kopā:  1,25 

3. Sūnu pamatskola   

3.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  2,00 

3.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 

3.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,48 

3.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs  2359 03  0,40 

 Kopā:  3,38 

4. Mežāres pamatskola   

4.1. Skolas direktora vietnieks izglītības jomā 1345 09  0,20 

4.2. Vispārējās pamatizglītības skolotājs  2341 01  0,03 

4.3. Interešu izglītības skolotājs 2359 06 0,03 

4.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

4.5. Izglītības psihologs  2634 03  0,03 

4.6. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03  0,03 

4.7. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,18 

4.8 Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs 2342 02 0,05 

4.9 Pirmsskolas izglītības latviešu valodas 

skolotājs 

 0,03 

 Kopā:  1,58 

5. Variešu sākumskolā   

5.1. Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs  2342 02  0,10 

5.2. Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs  2342 03  0,20 

5.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  3,38 

5.4. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 

5.5. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,25 

 Kopā:  4,13 

6. Vīpes pamatskolā   

6.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 

6.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,27 



6.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,26 

 Kopā:  1,53 

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

7. 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu un statūtu jaunās redakcijas 

apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē,  10.11.2016. 

apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Jautā V.Stiebriņa, atbild A.Rutko. Papildus skaidrojumu sniedz I.Jaševs. 

V.Stiebriņa jautā par statūtos iekļautajiem komercdarbības veidiem, atbild A.Rutko. 

Papildina K.Pabērzs. Skaidrojumu par NACE  klasifikatoru sniedz I.Stupāne. 

V.Stiebriņa jautā par pamatkapitālu un kapitāla daļām. Atbildi sniedz A.Rutko, papildina 

D.Turkopole, R.Ragainis. 

Savu viedokli izsaka Dz.Skalbe. Izsakās K.Pabērzs. 

A.Rutko sniedz skaidrojumu par SIA “Spunģēni - Daugavieši” autobusu un autobusa 

maršrutu. 

V.Stiebriņa jautā par SIA darbības rādītājiem, atbild A.Rutko. 

Izsakās M.Kīne, K.Pabērzs, V.Stiebriņa. 

A.Rutko pauž savu viedokli par SIA “Spunģēni – Daugavieši” darbību. 

Izsakās P.Gravāns. 

A.Rutko informē, ka nākotnē tiks palielināts dabas resursu nodoklis, tāpēc būs 

nepieciešamība pārskatīt tarifus par atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 46., 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7., 

9.punktu, Komerclikuma 196.pantu pirmo un trešo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, 198.panta  pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 

“Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, 

 atklāti balsojot „par” - Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs (10 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone,  Maija Kīne, Vija Stiebriņa ( 5 balsis),  Krustpils novada dome nolemj:  



1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”, reģistrācijas Nr. 

454030154601 (turpmāk tekstā- Sabiedrība), pamatkapitālu ievērojot šādus noteikumus: 

1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitālu palielināt Krustpils 

novada pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši 

euro 00 centi) Sabiedrības pamatkapitālā no pašvaldības budžeta un pretī saņemot 

attiecīgu jaunu daļu skaitu; 

1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 53 184,00;  

Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 15 000,00; 

 Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs EUR 68 184,00. 

1.3. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, Sabiedrības kapitāla daļas 

nominālvērtība ir viens euro; 

1.4. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā naudā; 

1.5. Jauno daļu apmaksas kārtība:  

Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai 

Komercreģistrā; 

1.6. Katra Sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā apmaksāta. 

2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1.pielikums). 

3. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums). 

4. Uzdot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Sabiedrības valdes loceklim veikt 

nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai, attiecīgo dokumentu parakstīšanai un 

iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Finanšu komitejas  un Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas sēdē.  

Ziņo L.Podniece 

Izskatot informāciju no Krustpils novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu 

administrēšanas sistēmas NINO uz 12.10.2016 konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas, kas kopsummā nav lielāka par EUR 15, esamību personām, pret 

kurām triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu. 

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.panta 3.daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos 

ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas šā panta 1.daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šī 

panta 1.daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus , kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.
1 

daļā 



paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts 

lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.
1 

daļa nosaka, ka nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, 

neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par EUR 15. 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”9.panta 2.daļa nosaka, ka noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu 

piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta 4.daļu – administratīvais akts nav 

izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk kā trīs gadi. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Krustpils novada dome secina, ka pielikumā katrai 

norādītajai personai piedzenamais nodokļa parāds nepastāv (ir iestājies nodokļu parāda 

piedziņas noilgums) vai arī piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro. Tāpat 

jāsecina, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz iepriekš minēto personu nodokļu parādiem nav 

pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma 

termiņa iestāšanās. 

 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts 

ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā 

informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 5.punktu, 3.daļu 

un 4.daļu, 26.panta 6
1
.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu, 

likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. DZĒST nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 457.42 (četri 

simti piecdesmit septiņi euro 42 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparādu EUR 264.10 

(divi simti sešdesmit četri euro 10 centi) un nokavējuma naudu EUR 193.32 (viens 

simts deviņdesmit trīs euro 32 centi) pēc pievienotā saraksta. 

 

N.p.k.  konta 

Nr 

Nosaukums Īpašnieks personas 

kods 

Summa 

Parāds PPP NN Kopā 

1 z 1007 D/s Lauktehnika 

27 

Z.A. [..]     0,01 0,01 

2 z 2225 Palīgs. Kūkās 

Nr.1,2 

K. A. [..] 3,29   3,29 6,58 

3 z 2629 D/s Lauktehnika 

34 

A.S. [..] 4,65   4,65 9,3 

4 z 2825 Kūkas Nr.24 K. A. [..] 3,56   3,56 7,12 

5 z 3153 Bērzi B.S. [..] 0,01   0,01 0,02 

6 z 3193 Krastiņi 2 Š. V. [..] 0,94   0,94 1,88 

 7 ē 29082 Sūnu Baļotes Š. V. [..] 0,28   0,28 0,56 

8 z 3509 D/s Zīlāni 

zemes nog. 

K.V. [..] 3,56   3,56 7,12 



9 z 6086 Griķi K. U. [..] 0,04   0,04 0,08 

10 z 6709 Rācenaites B. I. [..] 1,44   0,93 2,37 

11 z 8400 Ievas Z. V. [..] 0,06   0,04 0,1 

12 z 8852 Karpas C. M. [..] 0,27   0,2 0,47 

13 z 9454 Strautkaļņi J. J. [..] 2,14   1,78 3,92 

14 z 9466 Memfis K.J. [..] 9,73   4,73 14,46 

15 z 10107 Purmalas K.D. [..] 0,13   0,13 0,26 

16 z 10727 Ziedulejas Z.R. [..] 0,01   0,01 0,02 

17 z 10986 Meždārzi B.-V. V. [..] 3,56   3,56 7,12 

18 z 12534 Laukakmeņi R. O. [..] 0,01   0,01 0,02 

19 z 12570 Jaungravas L. E. [..] 0,92   0,6 1,52 

20 z 12793 Lapsas  J. J. [..] 0,09   0,09 0,18 

21 z 15556 Kazusala L. A. [..] 3,06   3,06 6,12 

22 z 16203 Audzes S. N. [..] 7,34   4,36 11,7 

23 z 16862 Marinzeja L. A. [..] 6,74   6,74 13,48 

24 z 18062 Spunde M. D. [..] 3,53   3,33 6,86 

25 ē 27657 Vārpiņas F.E. [..] 0,1   0,1 0,2 

26 z 29216 Bez adreses K.L. [..] 0,1   0,07 0,17 

27 z 32396 Spuņģēni 3 M.F. [..] 1,69   1,61 3,3 

  ē 32397 Spuņģēni 3 M.F. [..] 1,38   1,29 2,67 

28 z 32398 Spuņģēni 3 V.A. [..] 0,09   0,08 0,17 

  ē 32399 Spuņģēni 3 V. A. [..] 0,07   0,07 0,14 

29 z 32617 Dzenīši B.-B. A. [..] 6,7   6,7 13,4 

  ē 32618 Dzenīši B.-B. A. [..] 0,41   0,41 0,82 

30 ē 32722 Rozessala 3 L. A. [..] 5,12   5,12 10,24 

31 z 32759 Rozessala 12 V. T. [..] 0,54   0,41 0,95 

  ē 32760 Rozessala 12 V. T. [..] 3,34   2,3 5,64 

32 z 32956 Neretas 7 N. E. [..] 0,07   0,07 0,14 

  ē 32957 Neretas 7 N.E. [..] 0,8   0,72 1,52 

33 z 43523 Kūkas Nr.5 M. J. [..] 1,54   1,21 2,75 

  ē 43524 Kūkas Nr.5 M. J. [..] 5,58   4,35 9,93 

34 z 43823 Spuņģēni 2 V.N. [..] 2,01   1,55 3,56 

  ē 43824 Spuņģēni 2 V.N. [..] 0,9   0,67 1,57 

35 z 46243 Kūkas Nr.5 S. I. [..] 2,95   1,76 4,71 

  ē 46244 Kūlas Nr.5 S. I. [..] 4,17   2,48 6,65 

36 ē 500079 Madaras 8 V.V. [..] 7,26   5,46 12,72 

37 z 500279 Kūkas Nr.3-12 F. I. [..] 0,3   0,27 0,57 

  ē 501476 Kūkas Nr.3-12 F. I. [..] 3,94   3,83 7,77 

38 z 500305 Kūkas Nr.4-18 S.V. [..] 7,1   6,85 13,95 

39 z 502542 Mežsūnas-6 S.B. [..] 3,17   2,68 5,85 

  ē 502543 Mežsūnas-6 S.B. [..] 0,42   0,34 0,76 

40 ē 503443 Kūkas Nr.3-24 Z. A. [..] 0,01   0,01 0,02 

41 z 503462 Kūkas Nr.3-25 P. G. [..] 0,37   0,31 0,68 

  ē 503463 Kūkas Nr.3-25 P. G. [..] 6,74   5,22 11,96 



42 z 503842 Rozessala 3-12 L. O. [..] 0,71   0,51 1,22 

  ē 503843 Rozessala 3-12 L. O. [..] 3,39   2,21 5,6 

43 z 503942 Māja Nr.3-18 M.V. [..] 1,97   1,26 3,23 

  ē 503943 Māja Nr.3-18 M. V. [..] 3,05   1,7 4,75 

44 z 503962 Māja Nr.3-16 U. U. [..] 1,34   1,02 2,36 

  ē 503963 Māja Nr.3-16 U. U. [..] 3,96   3 6,96 

45 z 504122 Dzelzceļa ēka 

294.km 

O.A. [..] 0,01   0,01 0,02 

46 z 504204 Kūkas Nr.3-26 S.D. [..] 0,46   0,3 0,76 

  ē 504205 Kūkas Nr.3-26 S.D. [..] 6,64   4,17 10,81 

47 z 504424 Kūkas Nr.3-17 F.P. [..] 0,21   0,14 0,35 

  ē 504425 Kūkas Nr.3-17 F.P. [..] 6,52   4,09 10,61 

48 z 504462 Māja Nr.3-16 V. R. [..] 0,88   0,49 1,37 

  ē 504463 Māja Nr.3-16 V. R. [..] 2,64   1,45 4,09 

49 z 29 Stireni B.J. [..] 0,42   0,07 0,49 

  ē 28637 Stireni B.J. [..] 0,11   0,02 0,13 

50 z 615 Kūkas Nr.10 R.A. [..] 0,05   0,01 0,06 

51 z 2929 Palīgs. Kūkās 

Nr.1,2 

L. J. [..] 0,97   0,97 1,94 

52 ē 4275 Lazdāni L. J. [..] 7,11   6,79 13,9 

53 z 6824 Veczeme B.F. [..] 7   3,24 10,24 

54 z 11281 Līkupirbenieki K.N. [..] 0,01   0,01 0,02 

55 ē 13248 Doņi B.V. [..] 2,9   2,9 5,8 

56 ē 27086 Jaunbirži A.G. [..] 1,81   1,01 2,82 

57 ē 27106 Petrovi V.A. [..] 5,32   4,12 9,44 

58 ē 27107 Bites V.P. [..] 1,75   1,66 3,41 

59 ē 27888 Ganukrogs S. P. [..] 0,08   0,01 0,09 

60 ē 27924 Glāznieksala M.V. [..] 7   1,61 8,61 

61 ē 30167 Kalna Buntiki D.F. [..] 7,56   3,2 10,76 

62 ē 31196 Pienenīte E. U. [..] 3,33   1,38 4,71 

63 ē 31417 Meža Nīkuri O. I. [..] 7   2,87 9,87 

64 ē 31997 Madaras P.G. [..] 7,1   6,8 13,9 

65 z 32723 Rozessala 3 K. A. [..] 0,57   0,25 0,82 

  ē 32724 Rozessala 3 K.A. [..] 4,67   2,05 6,72 

66 ē 32970 Lazdāni 1 B.F. [..] 4,31   3,5 7,81 

67 ē 33098 Rijnieki N. J. [..] 3,81   3,37 7,18 

68 ē 33470 Ratītes-1 Č. P. [..] 2,42   2,33 4,75 

69 ē 37323 Priedes P. Z. [..] 0,03   0,02 0,05 

70 ē 43109 Jaunās muižas 

garāža 

L. Ē. [..] 7,95   4,9 12,85 

71 z 52443 Bez adreses D. L. [..] 8   3,29 11,29 

72 z 500262 Kūkas Nr.1-5 K.S. [..] 6,19   6,14 12,33 

73 z 500277 Kūkas Nr.3-1 U.K. [..] 0,54   0,31 0,85 

  ē 501466 Kūkas Nr.3-1 U.K. [..] 6,56   3,9 10,46 

74 z 502842 Kūkas Nr.3-19 I.A. [..] 0,01     0,01 

  ē 502843 Kūkas Nr.3-19 I.A. [..] 0,14   0,04 0,18 



75 ē 503483 Kūkas Nr.3-26 I.J. [..] 0,27   0,23 0,5 

76 z 10882 Briežugravas MARK-

INVEST AB 

SIA 

[..] 1,28   0,35 1,63 

77 z 14057 D/s Meždārzi 

Nr.63 

IFA-A SIA [..] 3,74   3,74 7,48 

78 z 41663 Pakalniņi SĒLIJAS MRS 

SIA 

[..] 0,08   0,03 0,11 

      KOPĀ:     264,1   193,32 457,42 

 

2. Gadījumos, kad šajā lēmumā minētajām personām dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par 

nodokļiem un nodevām”  29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa 

nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā 

pamatparāda 0.05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.                                                    

3. Publicēt Krustpils novada mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

4. Lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības grāmatvede -  nekustamā īpašuma nodokļa 

administratore.” 

 

9. 

Par atzinuma sniegšanu dabas lieguma “Lielais Pelečāres purvs”  

dabas aizsardzības plānam   

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

2016.gada 31.oktobrī Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Daugavpils 

Universitātes “Dabas izpētes un vides izglītības centra” izstrādāto dabas aizsardzības plānu 

dabas liegumam “Lielais Pelečāres purvs”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2016.gada līdz 

2026.gadam. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumu 

Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 

izstrādes kārtību” 33.punktu pašvaldība viena mēneša laikā sniedz atzinumu par iesniegto 

dabas aizsardzības plānu.  

 Dabas lieguma "Lielais Pelečāres purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme notika šī gada 29.septembrī plkst. 11.00 Riebiņu kultūras centrā. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi ir iekļauti dabas aizsardzības plāna 

apsaimniekošanas noteikumos. 

Krustpils novada pašvaldība ir iepazinusies ar dabas lieguma “Lielais Pelečāres purvs” 

dabas aizsardzības plānu izmantojot interneta saiti 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0XT2NzbDuNqRm9rM1F3YVEycDQ 

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

kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu,  atklāti balsojot 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B0XT2NzbDuNqRm9rM1F3YVEycDQ


 

Sniegt pozitīvu atzinumu par Daugavpils Universitātes “Dabas izpētes un vides 

izglītības centra” sagatavoto dabas aizsardzības plāna projektu dabas liegumam "Lielais 

Pelečāres purvs". 

 

 

 

10. 

Par valstij piederošā  nekustamā īpašuma “Veseļi 3”, Veseļi, Kūku pagasts, Krustpils 

novads pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 24.oktobra 

vēstule Nr.4.5.1-6/133366 “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku 

pagastā, Krustpils  novadā”, kurā Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvalde 

informē pašvaldību, ka nekustamais īpašums “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils  

novadā, 2016.gada 13.oktobrī ar Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu 

Nr.0165929 ir ņemts valsts uzskaitē, un lūdz sniegt informāciju, vai minētais īpašums ir 

nepieciešams pašvaldībai īpašumā. 

Nekustamā īpašuma “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils  novadā sastāvā 

atrodas ēkas /būves/ ar kadastra apzīmējumiem: 5670 007 0113 002; 5670 007 0113 003, kas 

nav zemesgrāmatā. 

Ar 2016.gada 10.augusta Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Sandras Loginas 

aktu par mantojumu lietas izbeigšanu, nekustamais īpašums “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, 

Krustpils  novadā, ir atzīstams par bezīpašnieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu 

piekrīt valstij. 

Ēku /būvju/ īpašums atrodas nekustāmā īpašuma “Veseļi”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads ar kadastra Nr. 5670 007 0080  sastāvā, izvietots uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 007 0113 4.05 ha platībā. Zemes īpašniece A. E., personas kods [..], 

īpašumtiesības ir nostiprinājusi Kūku pagasta zemesgrāmata nodalījumā Nr.358. 

Lai arī balstoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 

“Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana 

bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 

32.4.apakšpunktu,valstij piekritīgo nekustamo īpašumu “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, 

Krustpils  novadā, sastāvošu no ēkām /būvēm/ ar kadastra apzīmējumiem: 5670 007 0113 002; 

5670 007 0113 003 var nodot bez maksas pašvaldībai. 

Savukārt pašvaldībai, šāda īpašuma pārņemšana, pieļaujama pašvaldības funkciju 

veikšanai, kas minētā gadījumā varētu būt- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā.  

Tomēr, pašvaldības ieskatā turpmākā nākotnē pārņemtā ēku /būvju/ apsaimniekošana 

var būt apgrūtinoša, neracionāla, nelietderīgi, jo šis īpašums atrodas uz privātai personai 

piederošas zemes.  

Turklāt, Civillikumā ir normatīvi nostiprināts vispārējs ēku /būvju/ nedalāmības 

princips. Lai ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Civillikuma spēkā 



stāšanās likuma) 14.pantu savulaik tika noteikts zināms pārejas posms un izņēmums ēku 

(būvju) nedalāmības principa piemērošanā.  

Atbilstoši Civillikuma spēkā stāšanās likuma 14.pantam un saskaņā ar to veidu, kādā šie 

īpašumi tiek reģistrēti zemesgrāmatā, it kā pastāv divi patstāvīgi īpašuma tiesību objekti – zeme 

un ēka atsevišķi, vienlaikus katram no tiem  nosakot aprobežojumu par labu otram īpašumam. 

Turklāt šāds regulējums ietver arī fikciju, jo praktiski tikai vienas no īpašuma tiesībām ir reāli 

izmantojamas, turpretim otras šajā gadījumā cieš no aprobežojuma un reāli nav izlietojamas. 

Parasti tās ir zemes īpašnieka tiesības, jo pēdējais nevar savu zemi nedz neierobežoti valdīt, 

nedz lietot, nedz arī rīkoties ar to.  

Minētā gadījumā, pašvaldības ieskatā ēku /būvju/  racionālāka ieguve īpašuma tiesību 

pilnīgai  izmantošanā ir ēku /būvju/ atsavināšanai zemes īpašniecei. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 

“Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana 

bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 

32.4.apakšpunktu un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2016.gada 24.oktobra vēstuli 

Nr.4.5.1-6/133366, likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 

mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Civillikuma spēkā 

stāšanās likuma) 14.pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Nepārņemt Krustpils novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo nekustamo 

īpašumu “Veseļi 3”, Veseļos, Kūku pagastā, Krustpils  novadā, sastāvošu no ēkām /būvēm/ ar 

kadastra apzīmējumiem: 5670 007 0113 002; 5670 007 0113 003. 

 2. Administratīvai nodaļai lēmumu nosūtīt  Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu 

piedziņas pārvaldei. 

 

11. 

Par medību tiesību nomu 

  

 Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

Jautā J.Puriškevičs, atbild I.Stupāne. 

Izskata mednieku kluba „Brēķu students”, reģ. Nr. 40008178354, juridiskā adrese 

„Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes locekļa 

Vilņa Buholca, 2016. gada 1.novembra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz  10 

gadiem, uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr. 5670 005 0124, kadastra 

apzīmējumu 5670 005 0206. 

 Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu 3. panta 2. Punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai 

lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu”,5.pants. Aizliegums nodot valsts un 

pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā (1) Valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā un 6
1 

pantu 1)Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 



nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 

pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas nav ilgāks par 

divpadsmit gadiem (2) Valsts un pašvaldību mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un 

iznomāto objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, 

ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. (3) Valsts 

un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to 

izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru 

kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. punkts, 10)medību tiesību lietotājs - zemes 

īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā 

noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai 

lietotājs likumā noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības, atklāti 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), 

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

1.Iznomāt  mednieku klubam „Brēķu students”, reģ. Nr. 40008178354, juridiskā adrese 

„Mednieku māja”, Mežāres pagasts, Krustpils novads medību tiesības uz pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību ar kadastra Nr. 5670 005 0124, kadastra apzīmējumu 5670 005 0206, 

uz  10 gadiem.  

2.Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumiem, tas ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu ha gadā.  

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei I.Stupānei sagatavot un noslēgt medību 

tiesību nomas līgumu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte V.Stiebriņa 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā M.Kīne, atbild I.Stupāne, papildina K.Pabērzs. 

  

Izskata 2016.gada 26.oktobrī  saņemto E. N. iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt īres 

līgumu par dzīvokli Nr.7 mājā “Kūkas Nr.2”,  Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads.  

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemts Kūku pagasta pārvaldes 2016.gada 

26.oktobra saskaņojums, izbeigt 2015.gada 1.augusta pārslēgto dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 6-47/15/22 ar 2016.gada 31.oktobri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka  

uz dzīvokli ir [..] EUR īres parāds. Īrniece – E. N. no 2016.gada 26.oktobra ir deklarējusi 

dzīvesvietu pēc adreses: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns,   Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 

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

1. Izbeigt 2015.gada 1.augustā pārslēgto dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu Nr. 6-47/15/22 ar E. N., ar 2016.gada 31.oktobri. 

2. Uzdot E. N. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokļa Nr. 7 mājā “Kūkas Nr.2”,  Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, īri 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. 

 
Sēdes telpā atgriežas deputāte V.Stiebriņa. 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Vīpes pagastā 
 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Izskata 2016.gada 18.oktobra Vīpes pagasta pārvaldes vēstuli Nr. 9-8/16/39 “Par 

dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līgumu laušanu” (ar klāt pievienoto rēķinu 

Nr. 201609-7002j par 2016.gada septembri) Krustpils novada pašvaldība konstatē: 

1. 2010.gada 1.septembrī ar D. K., personas kods [..], noslēgts Dzīvojamo telpu 

īres un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 21.3-8/38.  Saskaņā ar līgumu D. K. [..] nodibinātas 

īres tiesības no dzīvokļa Nr.[..] mājā “Neretas 1”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

2. Izvērtējot pagasta pārvaldes vēstulē izklāstīto informāciju, kurā norādīts, ka no 

2014.gada D. K. vispār nedzīvo viņam īrētā dzīvojamā platībā, tāpēc ziemas periodā dzīvoklī 

aizsalst ūdensvads. Ar minēto tiek  bojāta un iznīcināta pašvaldības manta. Dzīvokļa īrnieks 

dzīvoklī nedzīvo, neveic norēķinu par īri un papildpakalpojumiem. Šobrīd ir izveidojies parāds 

[..] EUR apmērā. 

Saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta ceturto daļu, 

pašvaldībai nodrošina dzīvojamo platību bērnam bārenim no pilngadīgas, un saglabā līdz 24 

gadu vecuma sasniegšanai. D. K., pašvaldība ir nodrošinājusi un saglabājusi dzīvojamo platību  

līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Ņemot vērā, ka D. K. ilgstoši nedzīvo viņam izīrētā 

dzīvoklī, viņš kā īrnieks nepilda līguma saistības, ar savām darbībām bojā pašvaldības mantu. 

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

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta ceturto daļu, Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 9-8/16/39, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2010.gada 1.septembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr.21.3-8/38 ar D. K. ar 2016.gada 30.novembri bez citas dzīvojamās 

platības ierādīšanas. 

2. Uzdot D.K. līdz 2016.gada 30.novembrim atbrīvot dzīvokli un  viena mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par dzīvokļa Nr.[..], “Neretas 1”, Vīpe, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Vīpes  

pagasta pārvaldes piestādīto rēķinu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Vīpes pagasta pārvaldes vadītājai. 

4. Krustpils novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt 1 (viena) mēneša laikā  

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela 19, Jelgava) septiņu dienu 

laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts. 

 

14. 

Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata A. N., personas kods [..], dzīvojošas [..], Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk-iesniedzējs) 2016.gada 27.oktobra iesniegumu ar lūgumu nodrošināt ar 

dzīvojamo platību,  sakarā ar to, ka [..]. 

 1. Izvērtējot Krustpils novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus tika konstatēts:  

1.1. Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datu bāzē (skat. 07.11.2016.). Iesniedzēja pēc adreses [..], 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, deklarējusi dzīves vietu kopš 1997.gada 02.maija (uz 

radniecības pamata ar [..]).  

1.2. Bez iesniedzējas minētā  vēl dzīvoklī ir deklarētas  divas pilngadīgas personas.  

1.3. Īres tiesības uz dzīvoklis bija piešķirtas [..]. 

1.4. Saskaņā ar 26.10.2016. E. N. iesniegumu, īres tiesības uz šo dzīvokli E. N. tiks izbeigtas 

ar Krustpils novada pašvaldības lēmumu. 

1.5.  Uz  dzīvokli ir parāds  par pamatpakalpojumiem un papildpakalpojumiem [..] EUR 

apmērā. 

 2. Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

īrnieka ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā īrniekam. Pilngadīgajiem 

ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres 

līguma saistībām. Ņemot vērā, ka iesniedzēja ir pilngadīga persona, viņai ir solidāra mantiska 

atbildība par pašreizējo dzīvokļa parādu, kurā viņai ir deklarēta dzīvesvieta.  

 3. Izbeidzoties īres tiesībām E. N. uz pašvaldības dzīvokli [..], Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, zūd tiesiskais pamats minētā adresē uzturēties uz radniecības pamata 

deklarētām personām, tāpēc slēdzams īres līgums ar A. N.. 



 4. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs saņemot iesniedzējas iesnieguma, sniedzis 

piekrišanu piešķirt īres tiesības, slēdzot terminētu līgumu uz 6 mēnešiem. 

Ņemot vērā konstatētos faktus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

daļas 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

2.7.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. N., uz dzīvokli Nr.7 mājā “Kūkas Nr.2 ”, 

Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads uz 6 mēnešiem. 

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

līgumu uz dzīvokli Nr.7 mājā “Kūkas Nr.2 ”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Gadījumā, ja A. N. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt 

līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var tikt 

piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

ar A. N. un nodot dzīvokli Nr.7 mājā “Kūkas Nr.2 ”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

      

 

15. 

Par Vīpes pagasta pārvaldes telpu 

„Neretas 6”, Vīpē, Vīpes pagastā, Krustpils  novadā 

izmantošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ.Nr. 40003052790, juridiskā adrese 

Ziemeļu ielā10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV- 1000, 2016.gada 26.oktobra vēstuli Nr. 

04.1.2-2/372 “Par telpu nomas līguma izbeigšanu un telpām pasta pakalpojumu sniegšanai 

Vīpē, Krustpils novadā”, kurā tiek informēts, ka ar 2016.gada 23.novembri pasta nodaļas 

“Vīpe” funkciju nodrošināšanu nodod piegādes punkta Jēkabpils 2 pastniekam – automobiļa 

vadītājam un Jēkabpils 1.pasta nodaļai. 



Līdz ar minēto, lūdz izbeigt 2010.gada 11.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar 2016.gada 22.novembri, sagatavojot vienošanos par līguma izbeigšanu un telpu 

pieņemšanas nodošanas aktu. 

Vienlaicīgi, lūdzot atļaut piegādes punkta “Jēkabpils 2” pastniekam, kurš apkalpo Vīpes 

pagasta teritoriju, no 2016.gada 23.novembra sniegt pasta pakalpojumus Vīpes pagasta 

pārvaldes ēkā “Neretas 6”, Vīpē, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, ierādītājā vietā, sniegt pasta 

pakalpojumu katru darba dienu laikā no plkst.11:00 līdz plkst.12:00 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Ministru kabineta 

08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. 

punktu un 7. Punktu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piekrist izbeigt  2010.gada 11.janvārī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp 

Krustpils novada pašvaldību un  Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ.Nr. 

40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu ielā10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV- 

1000, ar 2016.gada 22.novembri. 

2. Atļaut ar 2016.gada 23.novembri  Vīpes pagasta pārvaldei nodot lietošanā tās 

valdījumā esošo telpu 15,1 m
2
, kas atrodas pārvaldes ēkā “Neretas 6”, Vīpē, Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā, daļu VAS „Latvijas Pasts” darbiniekam vienu stundu  katru 

darbdienu laikā no plkst.11:00 līdz plkst.12:00, pasta pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem. 

3. Noteikt maksu par lēmuma 2.punktā noteikto pašvaldības telpu izmantošanu EUR 

25,12 mēnesī (bez PVN). 

4. Uzdot juristei I.Stupānei sagatavot vienošanās projektu par līguma izbeigšanu un telpu 

pieņemšanas nodošanas aktu lēmuma 1.punkta izpildei un sagatavot līguma projektu 

par lēmuma 2.un3.punkta izpildi. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

16. 

Par īres tiesību piešķiršanu uz pašvaldības dzīvokli Krustpils pagastā ārpus rindas 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

 

 Ziņo I.Stupāne. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata Krustpils pagasta pārvaldes 2016.gada 31.oktobra vēstuli Nr. 5-8/16/40 “Par 

dzīvojamās platības piešķiršanu ārpus rindas”, vēstulei pievienots Krustpils novada sociālās 

dienesta (2016.gada 31.oktobra lietā Nr. 5.11/1078/282) akts ģimenes/personas apsekošanai 

dzīves vietā.  

 Vienlaicīgi izskata A. G., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz piešķirt 

pašvaldības dzīvokli Krustpils pagastā. 

 Krustpils novada pašvaldība izvērtējot saņemto  informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, konstatē:  



1. A. G., saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datu bāzē (skat. 08.11.2016.). deklarējis dzīves 

vietu [..], Krustpils pagasts, Krustpils novads kopš 2012.gada 19.jūnija.  

2. A. G. norādītājā dzīves vietā deklarētas 7 personas,  faktiski  dzīvo piecas personas. 

Dzīvojamā māja ir ar nelielu dzīvojamo platību.  

3. A. G. apgādībā ir [..]. 

 4.Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrajai daļai, pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības, pašvaldībai ir pienākums, racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, t.sk. izvērtēt dzīvojamās 

platības piešķiršanas gadījumā. 

 5. Bez tam, vietējām pašvaldībām sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā savā 

teritorijā dzīvojošām personām ir atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā”, kurš nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu 

jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājuma risināšanā (likuma 1.pants).  

 5. Likuma 3.pantā uzskaitīti palīdzības veidi, kādus pašvaldībām ir pienākums sniegt 

iedzīvotājiem: 1) pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana; 2) 

sociālā dzīvokļa izīrēšana; 3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu; 4) palīdzība īrētās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu; 5)pabalsta piešķiršana 

dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu, segšanai; 5
1
) dzīvokļa pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības; 6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās 

mājas remontam; 7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana; 8) 

dzīvojamās telpas remonts; 9) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai; 10) 

palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai vai restaurācijai. 

 6. Likuma 6. Panta pirmā un trešā daļa nosaka, ka: 

(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 13.pantā, 27.
1
panta pirmajā daļā un 

27.
2
panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida 

iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas 

apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. 

(3) Personas iesniegumu palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par personas atzīšanu 

par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida palīdzības 

saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību pieņem pašvaldības 

dome vai tās deleģēta institūcija. Par lēmuma pieņemšanu pašvaldība iesniedzējam uz tā 

norādīto adresi nosūta rakstveida paziņojumu. 

 7. Skatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu (t.sk.lēmuma 

pieņemšanu par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli), iestādei ir jāpārbauda, vai pastāv 

labvēlīga administratīvā akta izdošanas priekšnoteikumi, proti, vai pastāv apstākļi, lai 

iesniedzējam  piešķirtu īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli. Izdot šādu aktu iestādei ir pamats 

vienīgi tad, ja pastāv visi tā izdošanas priekšnoteikumi. 

8. Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas tiek izīrētas šādām personu 

kategorijām: 

8.1. personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība; 

8.2. personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām;  

8.3. personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

9. Pie personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, pieder tās personas, kuru īrētā 

vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes avārijas rezultātā, ja persona šajā 

dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 

dzīvojamā māja, ja ir maznodrošināta personas, kuram apgādībā ir vien nepilngadīgs bērns.  



10. Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus un  Krustpils novada sociālā dienesta 

2016.gada 31.oktobra lietā Nr. 5.11/1078/282 aktu ģimenes/personas apsekošanai dzīves vietā 

norādīto un pagasta pārvaldes vēstulē minēto, ka [..] ir secināms,  ka konkrētajā gadījumā 

radušies apstākļi ir uzskatāmi par tādiem, kad pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā. 

Minētais lēmums- dzīvokļa piešķiršana, būtu A. G.  un viņa ģimenes, t.sk. nepilngadīgā 

bērna interesēs. 

Ņemot vērā konstatētos faktus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā”6.panta trešo daļu, 13. un 14.pantu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 10.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu,  atklāti balsojot 

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

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Ārpus rindas piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības A. G., uz dzīvokli Nr.5 mājā 

“Spunģēni 3 ”, Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils novadā,  slēdzot terminētu 

līgumu uz vienu gadu. 

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

līgumu uz dzīvokli Nr.5 mājā “Spunģēni 3 ”, Spunģēnos, Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā. Gadījumā, ja A. G. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteicies 

slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli īres tiesības  var 

tikt piešķirtas citai personai.  

3. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu ar A.  G.u un nodot Nr.5 mājā “Spunģēni 3 ”, Spunģēnos, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie 

Dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

17. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Krustpils pagastā un dzīvokļa kārtas 

numuru precizēšanu 
 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Stupāne, apildina K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 27.septembrī   saņemto I. S., personas kods [..] , deklarētā dzīves 

vietas [..], Salas novads iesniegumu, kurā lūdz dzīvokli Krustpils novadā. Saziņas adrese [..], 

Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV – 5328. 

Izskatot iesniegumu, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka : 

1.I. S. pašvaldībā 2016.gada 3.maijā ir iesniegusi līdzīgu iesniegumu, kur vēlāk 

atsaukusi. 



2. Ar 2016.gada 18.maija Krustpils novada pašvaldības lēmumu (sēdes protokols 

Nr.7.,20) “Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā”, Krustpils pagasta labiekārtotu dzīvokļu 

rindā ar kārtas Nr. 6 ir uzņemts I. S. brālis J. S.. 

Ņemot vērā, ka J. S. nav piešķirts dzīvoklis, ir lietderīgi I. S. pievienot J. S.  rindas 

kārtas numuram, vienlaicīgi nosakot, ka abām personām piešķiramā dzīvojamā platībā 

nedrīkst būt mazāka par 2 istabām. 

Ņemot vērā, ka Krustpils pagasta  dzīvokļu rindas kārtas Nr.1 līdz kārtas Nr.5 ir 

piešķirta dzīvojamā platība, J. S. un I. S. precizējams dzīvokļa kārtas nr. no 6 uz dzīvokļu 

kārtas Nr.1. 

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

pamatojoties uz “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, uz likumu “Par 

pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem 

noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, atklāti balsojot „par” 

- Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Precizēt uzņemto Krustpils pagasta dzīvokļu rindu ( uz labiekārtotu dzīvokli ) J.S., 

personas kods [..], no  dzīvokļa rindas kārtas Nr.6 uz dzīvokļa kārtas nr.1. 

2. Pievienot Krustpils pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu  dzīvokli ar kārtas Nr.1  I. 

S., personas kods [..].  

3. Uzdot Krustpils pagasta pārvaldei abām rindā uzņemtām personām piedāvāt 

dzīvojamo platību ne mazāk par 2 dzīvojamām istabām. 

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

 

18. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.  Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Izskata 2016.gada 8.novembrī  saņemto biedrības “Silta sirds”, reģ.nr. 40008247887 

iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt nedzīvojamo telpu nomas līgumu , jo nav saņemt atbalsts 

LEADER projekta programmā. 

Nedzīvojamās telpu iznomāšana veikta atbilstoši 2016.gada 26.maija Krustpils novada 

pašvaldības lēmumam sēdes (protokols Nr. 8.,7) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku 

pagastā”.  Ar biedrību noslēgts līgums 2016.gada 31.maijā, biedrība atbrīvota no nomas 

maksas. 

 Ņemot vērā, biedrības iesniegumu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, 



Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Izbeigt 2016.gada 31.maijā  noslēgto  nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību 

“Silta sirds”, reģ.nr. 40008247887 ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2016.gada 26.maija Krustpils novada 

pašvaldības lēmums (protokols Nr. 8.,7) “Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Kūku 

pagastā”. 

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

 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016.   Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. Informāciju sniedz I.Stupāne. 

Krustpils novada pašvaldībā 25.10.2016. saņemts ( reģ. Nr. 2.1-8/16/12279) Kūku 

pagasta pārvaldes iesniegums Nr. 6-8/16/91 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu [..]”. 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Domes sēdes 2016.gada 23.marta lēmumu “Par 

dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā” (protokols Nr. 5., 51.p.),  Kūku 

pagasta pārvalde lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu “Kūkas Nr. 1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads [..]un [..]. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Domes sēdes 2016.gada 23.marta lēmumu “Par 

dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā” (protokols Nr. 5., 51.p.), tika izbeigts 

2014.gada 8.decembrī noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6-47/14/36 ar S.K. ar 

2016.gada 31.martu, izliekot bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.  

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. 

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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par S. K.  deklarēto dzīvesvietu “Kūkas Nr. 1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā.  

2. Anulēt ziņas par D. K.  deklarēto dzīvesvietu “Kūkas Nr. 1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīves vietā.  



3. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot Samīrai Kraučai un Krustpils novada bāriņtiesai.     

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

 

20. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 12.10.2016. saņemts ( reģ. Nr. 2.1-8/16/2172) Kūku 

pagasta pārvaldes iesniegums Nr. 6-8/16/86 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. Kūku 

pagasta pārvalde lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu A. R., jo neesot tiesiska pamata būt 

deklarētam adresē “Silavu Daugaviņa”-2, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Minētais nekustamais īpašums ir Krustpils novada pašvaldības īpašums.  

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. 

A. R. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 3.novembrim 

un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē 

“Silavu Daugaviņa”-2, Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 20.10.2016. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/1004 nosūtīts uz A. R. deklarētās 

dzīvesvietas adresi. A. R. 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Anulēt ziņas par A. R. deklarēto dzīvesvietu “Silavu Daugaviņa”-2, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot A. R..  

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

Lēmumu izsūtīt:  A. R. un Kūku pagasta pārvaldei. 

21. 



Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
 

Jautājums izskatīts 10.11.2016. apvienotajā Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 12.10.2016. saņemts ( reģ. Nr. 2.1-8/16/2172) Kūku 

pagasta pārvaldes iesniegums Nr. 6-8/16/86 “Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. Kūku 

pagasta pārvalde lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu O.L., jo neesot tiesiska pamata būt 

deklarētam adresē “Silavu Daugaviņa”-1, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

Minētais nekustamais īpašums ir Krustpils novada pašvaldības īpašums.  

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. 

O. L. bija uzaicināts ierasties Krustpils novada pašvaldībā  līdz 2016.gada 3.novembrim 

un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē 

“Silavu Daugaviņa”-1, Kūku pagasts, Krustpils novads. Uzaicinājums 20.10.2016. “Par 

deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-11.2/16/1003 nosūtīts uz O. L. deklarētās 

dzīvesvietas adresi. O. L. 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, 

Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par O.L.  deklarēto dzīvesvietu “Silavu Daugaviņa”-1, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot O. L..     

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas. 

Lēmumu izsūtīt:  O. L. un Kūku pagasta pārvaldei. 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) 

„Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Ziņo R.Ragainis. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 21.septembrī pieņēma lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 13., 29)   „Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  



pagasts, Krustpils novads  atkārtotu nodošanu atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), pārdodot otrā izsolē, Krustpils novada pašvaldībai 

piederošu nekustamo īpašumu “Mežavoti 8”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  kas sastāv 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumu ar kadastra Nr. 5694 005 0194, kadastra apzīmējumu 

5694 005 0181, kopējā platība 15.2 ha (turpmāk - nekustamais īpašums), par  nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 43 526.05 EUR apmērā, saskaņā ar apstiprinātiem 

izsoles noteikumiem (turpmāk - Izsoles noteikumi).  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” 2016.gada 5.oktobrī, Nr.193 (5765); sludinājums izvietots Krustpils novada 

pašvaldības mājas -http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 28.septembrī.  

Pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, mēneša laikā no  2016.gada 5.oktobra, 

sludinājuma brīža oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2016.gada 9.novembrim, 

plkst.17.00, nav izmantojušas pirmpirkuma tiesīgās personas – pieguļošo zemju vienību ar 

kadastra apzīmējumu : 5694 005 0075; 5694 005 0142; 5694 005 0107; 5694 005 0121; 5694 

005 0030; 5694 005 0046; 5694 002 0086 īpašnieki , kā rezultātā izsole veicama vispārējā 

kārtībā. 

Līdz 2016.gada 9.novembrim, plkst.17.00, uz nekustamā īpašuma izsoli, pieteikumu 

iesniedza viens pretendents – juridiska persona  - SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas 

Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV 

– 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], kā valdes loceklis ar 

atsevišķām pārstāvniecības tiesībām, (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieks 

iesniedza pieteikumu, valdes piekrišanu iegādāties nekustamo īpašumu; pievienojot 

pārstāvniecības apliecinošus dokumentus; Izdruku no VID-a izziņu par nodokļa maksātāja 

VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību; pievienojot Krustpils 

novada pašvaldības 2016.gada 9.novembra  izziņu Nr. 2.1-10/16/372 “Par NĪN parādu”; 

maksājuma uzdevumu.  

Izsoles noteiktā laikā, SIA “Selko Īpašumi”, reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā 

adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas 

valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], kā valdes loceklis ar atsevišķu pārstāvniecības tiesību, 

ieradās, apstiprināja gatavību iegādāties nekustāmo īpašumu par izsoles sākumcenu. 

Izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļot savu reģistrācijas kartīti ar Nr.1, palielināja 

izsolāmā nekustamā  īpašuma sākumcenu  43 526.05 EUR par soli 150,00 EUR, kā rezultātā  

pēdējā nosolītā  cena ir  43 676.05 EUR. Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais   

nekustamais īpašums – zemes vienība  (starpgabals ar mežaudzi) “Mežavoti 8”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējums 5694 005 0181), 

15.2 ha platībā, pārdots juridiskai firmai  - SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, 

juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras 

vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars Elsts, p.k.[..], ar atsevišķu pārstāvniecības tiesību.  

Zemes vienības  (starpgabala ar mežaudzi) “Mežavoti 8”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 005 0194 (kadastra apzīmējums 5694 005 0181), 15.2 ha platībā 

pircējs (SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, 

Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis Aigars 

Elsts, p.k.[..], ar atsevišķu pārstāvniecības tiesību) - ar savu pašrocīgu parakstu  apliecināja, 

cenas atbilstību  nosolītai cenai. 

Solītājam -SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese 

“Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, pārstāvim tiek izskaidrots, 

par iemaksājamo summas starpību starp nosolīto un drošības naudas daļu, tika izsniegta izziņa 

samaksas veikšanai. Iemaksājamā starpība ir 39323.44 EUR. 

Vienlaicīgi, informējot,  ka starpība samaksājama divu nedēļu laikā kopš izsoles, bet 

ne vēlāk kā līdz 2016.gada 25.novembrim.   



Pēc Krustpils novada domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu 

apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums.  

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

ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 21.septembrī pieņēma lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 13., 29.)   „Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 8”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads  atkārtotu nodošanu atsavināšanu un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 4.9, 4.10., 4.11., 4.12., 5.11.., 5.16., 5.19 .apakšpunktu, 

Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 11.novembra  sēdes protokols  Nr.10, atklāti 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), 

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

 

1. Apstiprināt 2016.gada 11.novembra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru  Krustpils novada 

pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums –zemes vienība (starpgabals ar 

mežaudzi) „Mežavoti 8”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0194 

(kadastra apzīmējums 5694 005 0181), 15.2 ha platībā, pārdots  juridiskai firmai  - SIA 

“Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, 

Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, par pēdējo nosolīto cena 43 676.05 EUR .  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamā īpašuma, pirkuma 

līgumu ar izsoles uzvarētāju. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja SIA “Selko Īpašumi” reģistrācijas Nr.4543018293, juridiskā 

adrese “Jaunskujaiņi”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5212, nesamaksā 

nosolīto summas starpības divu nedēļu laikā kopš izsoles. 

 

 

23. 

Par zemes vienības ( starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, atkārtotu – trešo nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo R.Ragainis. 

 

Ar Krustpils novada domes 2016.gada 21.septembra lēmumu sēdes (protokols Nr. 13., 30)   

„Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads atkārtotu  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – 

Lēmums) nolēma pārdodot otā izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošu nekustamo 

īpašumu - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi)   ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra 

apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, 

(turpmāk - nekustamais īpašums), par no sākotnējās cena 12 947.57EUR, 20% samazinātu cenu 

10358.06 EUR.  

Par nekustamā īpašuma izsoli, informācija publicēta oficiālā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis” 2016.gada 5.oktobrī, Nr.193 (5765); sludinājums izvietots Krustpils novada 

pašvaldības mājas -http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles no 2016.gada 28.septembra.  

Pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, mēneša laikā no  2016.gada 5.oktobra, 

sludinājuma brīža oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2016.gada 9.novembrim, 

plkst.17.00, nav izmantojušas pirmpirkuma tiesīgās personas, kā arī nav reģistrējies neviens 

cits izsoles pretendents. Ņemot vērā minēto, nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 



 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

2.punktu, rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

60 procentiem no nosacītās cenas. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ja pirmā  nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu ir 

12 947.57 EUR, tad trešā izsoles var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no 

nosacītās cenas, kas būtu ne mazāk kā 5179.03 EUR. 

 Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas, 

ieskatā veikt samazinājumu 40 % ietvarā no nosacītās cenas, kas pie noapaļošanas sastādītu 

7700.00 EUR. 

   Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 

1.punktu, Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 2016.gada 11.novembra sēdes protokols  Nr.9, atklāti 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), 

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

1. Atzīt 2016.gada 9.novembrī, otro izsoli par nenotikušu, par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošo nekustamu īpašumu - zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi) 

„Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra 

apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā. 

2. Atsavināt, pārdodot trešā izsolē, Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads,  ar kadastra Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 

ha platībā. 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar 

kadastra Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā: 

3.1. trešās izsoles sākumcenu 7 700.00  EUR  apmērā; 

3.2.  trešās izsoles soli – 150  EUR apmērā; 

3.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu 30,00 EUR  apmērā. 

4. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu - zemes 

vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar 

kadastra Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, trešās 

izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, Variešu  

pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr.5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 

0387)  6.5 ha platībā, pārdošanu trešajā izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, 

iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā 

īpašuma trešās izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies 

vismaz viens pretendents. 

 
No sēdes telpas iziet M.Felss. 

 

 

 



24. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.2016/7 

„Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” precizēšanu, 

precizētā nolikuma un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu  

 

Ziņo I.Jaševs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. Papildina K.Pabērzs. 

Izsakās R.Ragainis. 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 8.novembra 

vēstuli (atzinumu) Nr. 18-6/8304 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.2016/7”, Krustpils 

novada dome konstatēja, ka ir nepieciešams precizēt 2016.gada 19.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” 

atbilstoši vēstulē norādītajam. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 

8.novembra vēstuli Nr. 18-6/8304 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.2016/7”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolem:  

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” šādus 

precizējumus: 

1.1.Pilnvarojumā izdot saistošos noteikumus svītrot attiecīgi vārdus un skaitļus 

“Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15.punktu”; 

1.2.Svītrot 8.1.apakšpunktā vārdus “vai līdz Baļotes ezera aizsalšanai”; 

1.3.Svītrot 12., 13., 14., 15.punktu; 

1.4.Aizstāt 27.1.apakšpunktā vārdus “izmantošanas dienas” ar vārdiem “licences 

izbeigšanās dienas”; 

1.5.Aizstāt 27.2.apakšpunktā vārdus “tā kalendārā gada beigām, kurā licence ir 

derīga”ar vārdiem “nākamā gada 5.janvārim; 

1.6.Ievietot 30.1.apakšpunktā starp vārdiem “makšķerēšanas Baļotes” vārdu 

“organizēšanu”; 

1.7.Svītrot 32.punktu; 

1.8.Atbilstoši veiktajiem precizējumiem precizēt saistošo noteikumu punktu 

numerāciju.  

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra precizētos saistošos 

noteikumus Nr.2016/7 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” 

un paskaidrojuma rakstu. (pielikumā). 

3. 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. 

4. Nosūtīt saistošos noteikumus Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

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



 
Sēdes telpā atgriežas M.Felss. 

 

25.  

Par zemes vienības daļas dabas parka “Laukezers” teritorijā, nekustamajā 

īpašumā “Valsts mežs” ar kadastra Nr.56700030173 pieņemšanu bezatlīdzības 

lietošanā. 

 

 

Ziņo I.Rubene. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 805 “Dabas 

parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un dabas 

aizsardzības plānu dabas parkam “Laukezers” 2007.-2019. gadam, Krustpils novada 

pašvaldība veic dabas parka apsaimniekošanas funkciju. Dabas parks “Laukezers” teritorija 

raksturojas ar izcili daudzveidīgu ainavu nelielā platībā. Uz ziemeļiem no Laukezera un 

Ildzenieku ezeriem teritorija klāta ar caurredzamu priežu, priežu-egļu mežu un izteikti 

artikulēta ar stāvām nogāzēm un atsevišķām gravām. Šobrīd izcirstās Baltiņu ezera dienvidu 

un dienvidaustrumu nogāzes atsedz izteikti saposmotu ainavu ar stāvām nogāzēm. Lai izceltu 

šīs teritorijas daļas ainaviskās vērtības un sakārtotu no mežiem  izcirstās vietas, uzlabotu 

teritorijas estētisko un pastiprinātu esošās ainavas elementus, pašvaldība plāno izveidot skatu 

platformu. Platforma plānota 0,02 ha kopplatībā Krustpils novada Kūku pagastā AS “Latvijas 

valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Ābeļu meža iecirkņa 107. kvartāla 27. un 25. nogabalā 

nekustamā īpašuma „Valsts mežs”, kadastra Nr.56700030173, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 56700070230. Zemes gabala daļa tika precizēta dabā 2016.gada 26.augustā. 

Lai Krustpils novada pašvaldība izveidotu skatu platformu, AS “Latvijas valsts meži” 

piedāvā noslēgt vienošanos par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu (pielikumā vienošanās 

projekts), kas paredz izmantošanas kārtību, skatu platformas izveidi, zemes gabala lietošanas 

tiesības uz 10 (desmit) gadiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu par bezatlīdzības 

lietošanā nodoto zemes gabala daļu un citus noteikumus. Vienošanā minētie pielikumi netiek 

pievienoti rūpējoties par dabu, ar tiem var iepazīties vienošanās projektā minētajās tīmekļa 

vietnēs, un tie ir saistoši līgumslēdzējpusēm. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis 

Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pieņemt bezatlīdzības lietošanā uz 10 (gadiem) akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, 

vienotās reģistrācijas numurs 40003466281, īpašumā esošo zemes gabalu 0,02 ha 

kopplatībā, kas atrodas Krustpils novada Kūku pagastā AS “Latvijas valsts meži” 

Dienvidlatgales reģiona Ābeļu meža iecirkņa 107. kvartāla 27. un 25.nogabalā un ietilpst 

nekustamā īpašuma „Valsts mežs”, kadastra Nr.56700030173, sastāvā - zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 56700070230 (turpmāk – zemes gabals). 

2. Slēgt vienošanos ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” par zemes gabala 

bezatlīdzības lietošanu, saskaņā ar pielikumā pievienoto vienošanās par zemes gabala 

bezatlīdzības lietošanu projektu. 



 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve 

 

26. 

Par Krustpils novada domes priekšsēdētāja komandējumu 

 

Pamatojoties uz 01.12.2009. likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma” 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. 

noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un 

pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona 19.10.2016. vēstuli Nr.16/1-6/154e “Par 

pieredzes apmaiņas vizīti uz Somiju”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Maija Kīne (14 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Komandēt Krustpils novada domes priekšsēdētāju Kārli Pabērzu pieredzes apmaiņas vizītē 

uz Somiju (Somijas dienvidrietumu reģiona pašvaldību) no 2016.gada 07.decembra līdz 

2016.gada 10.decembrim (ieskaitot), lai tiktos ar reģiona padomi un vietējo pašvaldību 

speciālistiem, lai iepazītos ar Somijas valsts pārvaldes modeli, reģionu un vietējo 

pašvaldību funkcijām un finansēšanas kartību, dalību projektos un pašvaldību savstarpējo 

sadarbību savu funkciju īstenošanā. 

2. Visi  komandējuma izdevumi tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta 

līdzekļiem. 

3. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 

(komandējuma) laikā no 2016.gada 07.decembra līdz 2016.gada 10.decembrim (ieskaitot) 

pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Gundaram Kalvem, personas 

kods [..]. 

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Kārlis Pabērzs  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Sēdi slēdz plkst. 11.35 

Sēdes vadītājs    (1. -25. jautājums)                                                      K.Pabērzs 

                                                                                         17.11.2016. 

Sēdes vadītājs    (26. jautājums)                                                           G. Kalve 

                            17.11.2016. 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 

 



1.pielikums   

Krustpils novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumam 

 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”  

pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas  

noteikumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu” 

 (sēdes protokols Nr. 15., 7.punkts) 
 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”  

pamatkapitāla palielināšanas noteikumi 

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši”, reģistrācijas numurs 

45403015460 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), pamatkapitāls tiek palielināts Krustpils novada 

pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi) 

Sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 

2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības palielinātā pamatkapitāla lielums EUR 68 184,00;  

Sabiedrības pamatkapitāls palielināts par EUR 15 000,00. 

3. Jauno daļu skaits 15 000. 

4. Daļas nominālvērtība: saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59.panta otro daļu, Sabiedrības kapitāla daļas 

nominālvērtība ir viens euro. 

5. Daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas apmaksā naudā. 

6. Jauno daļu apmaksas kārtība: Jaunās daļas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz 

pieteikuma iesniegšanai Komercreģistrā. 

7. Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi: 

Katra sabiedrības jaunā daļa dod tiesības uz dividendi no brīža, kad tā apmaksāta. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                               K.Pabērzs 

 

 

  



2.pielikums   
Krustpils novada domes 2016.gada 16.novembra lēmumam 

“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”  

pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas  

noteikumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu” 

 (sēdes protokols Nr. 15., 7.punkts) 
 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

 „Spunģēni - Daugavieši”  statūti 

                  

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Spunģēni - Daugavieši” (turpmāk – 

Sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 

2.1. Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3) 

2.2. Citur neklasificētie sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99); 

2.3. Veselības aprūpe, izglītības, kultūras un citu  sociālo pakalpojumu nodrošināšanas 

koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12); 

2.4. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29); 

2.5. Būvniecības projektu izstrādāšana (41.1); 

2.6. Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11); 

2.7. Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21); 

2.8. Pārējā inženierbūvniecība (42.9);  

2.9. Speciālie būvdarbi (43); 

2.10. Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības (43.2) 

2.11. Būvdarbu pabeigšana (43.3) 

2.12. Citi specializētie būvdarbi (43.9) 

2.13. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99); 

2.14. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.0); 

2.15. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.0); 

2.16. Atkritumu savākšana (38.1); 

2.17. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības( 81.10) 

2.18. Uzkopšanas darbi (81.2) 

2.19. Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03 ) 

2.20. Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.1).  

2.21. Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.31) 

2.22. Mežsaimniecība un mežizstrāde (02) 

2.23. Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12) 

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus 

sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai 

elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi. 



II. Pamatkapitāls un daļa 

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 68 184 euro. 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 68 184 kapitāla daļās. 

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

III. Valde 

7. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis. 

8. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. 

9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana 

šādu jautājumu izlemšanai: 

9.1. līgumu slēgšana par summu, kas lielāka par 50% pamatkapitāla, izņemot gadījumus, ja ir 

piešķirts finansējums un noslēgts līgums par finansējumu par konkrēta uzdevuma veikšanu; 

9.2. aizdevuma ņemšana par summu, kas pārsniedz 50% pamatkapitāla; 

9.3. darījumu veikšana ar nekustamiem īpašumiem, kuru summa pārsniedz 50% 

pamatkapitāla. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   K.Pabērzs 

  



                          Pielikums 

Krustpils  novada domes 2016.gada 

16.novembra lēmumam  

 (protokols Nr.15., 23.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) 

„Mežavoti 10”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

TREŠĀS  I Z S O L E S   N O T E I K U M I 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta 

pirmo daļu, 14.panta otro, trešo un ceturto daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 
Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi)   

ar kadastra Nr. 5694 006 0367 (kadastra apzīmējumu 5694 006 0387)  6.5 ha platībā, kas 

atrodas  Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar 

augšupejošu soli) starp pirmpirkuma tiesīgām personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās 

pirkt Objektu, saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 

2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Mežavoti 10 ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 006 0367  

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals ar mežaudzi) 

2.5. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 006 0387 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539170, 

lēmuma datums  27. 11.2014. 

2.7. Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto 

nekustamo īpašumu un šo nomas vai citu 

līgumu termiņiem 

Nav 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 7 700.00  EUR   
2.10. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo 

Objektu  ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 

kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas 

zemesgrāmatā 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības ar 

šādiem kadastra apzīmējumiem:  

5694 006 0162; 

5694 006 0129; 

5694 006 0199; 

5694 006 0127; 

5694 006 0272. 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija 

0.2 ha 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, sākumcena                           7 700.00  EUR   
3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 

centi)  

3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 

īpašuma sākumcenas 7 700.00  EUR   



3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 30.00 euro ( trīsdesmit euro 00 centi) 

3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, 

reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā 

LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

 
4. Izsoles priekšnoteikumi 

4.1. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu 

īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam ar mežaudzi, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.   

 4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi 

kopīpašnieki) var iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā 

kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) pārdošanu izsolē publicēšanas 

laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir izpildījuši izsoles  priekšnoteikumus.  

4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) pirkšanu mēneša 

laikā iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm 

personām šo izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā, kurā var piedalīties personas, kuras 

izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesīgās 

personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo zemes vienību (starpgabalu ar mežaudzi) 

izsolē, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 

  4.4. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un 

juridiskas personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu 

Latvijā.    

4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” ir saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko 

un ar šo personu (personām) slēdz pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par 

nosacīto cenu. 

4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

neviena no pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par 

nekustamā īpašuma pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā 

kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē 

vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

4.8. Izsole notiks 2017.gada 13.janvārī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska 

persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, var iegūt Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos 

priekšnoteikumus: samaksāts nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

sākumcenas 7 700.00  EUR  un reģistrācijas maksa 30,00 EUR, līdz 2017.gada 11.janvārim  

plkst. 17.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā.  

4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais 

Objekts atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

 4.12. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils 

novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 



0050 0143 2307 5. Visa izsolē nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek 

uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā 

Objekta pirkuma maksā. 

4.13. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles 

noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes 

Nekustamā īpašuma un juridiskā nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā  http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils 

novada domē – 652 37625, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv . 

4.14. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos 

izsolē Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.14.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.14.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.14.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.14.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.14.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu 

parādu neesamību;  

4.14.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot 

pasi) – ja to pārstāv cita persona. 

4.15. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos 

izsolē Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.15.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.15.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.15.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.15.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par 

pārstāvības tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta 

pilsonība, tad jāiesniedz dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi 

likumā paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas 

maksājumus. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu 

parādu neesamību;  

4.15.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.15.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.15.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot 

pasi – ja to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

4.16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

4.17. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

4.18. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē 

var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi. 

4.19.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.19.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.19.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumiem; 

4.19.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 
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4.19.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties 

izsolē; 

4.19.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu 

eksemplārā apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.19.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas 

par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2017.gada 

11.janvāra plkst. 17.00,  Krustpils novada domē, 28.kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 

līdz plkst.15.00, izņemot pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils,  vai elektroniski uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv, iepriekš samaksājot 

reģistrācijas maksu 30,00 EUR un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 

īpašuma sākumcenas  7 700.00  EUR  .  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, 

kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

 5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz 

izsoli reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles 

dalībniekam, ja viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā 

laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību 

iegādāties Objektu par izsoles sākumcenu. 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. 

Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par 

noteikto cenas paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo 

augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un 

fiksē to ar āmura piesitienu. 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots 

personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt 

Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas 

apliecību. 

5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un 

nosolītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri 

nav nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo 

augstāko cenu, ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas 

atbilstību nosolītajai cenai un paraksta izsoles protokolu. 
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5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku 

sarakstā un protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles 

komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija 

piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par viņa paša nosolīto augstāko cenu. 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki 

dalībnieki, priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina 

izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, 

saņem izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles 

dienas, nav iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, 

viņš zaudē tiesības uz atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

 

5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums 

tiek atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles 

rīkotāja vainas dēļ.  

5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles 

dienas jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils 

novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 

0050 0143 2307 5. 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos 

noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst 

laikrakstos publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 

5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada 

dome, pievienojot izsoles protokolu . 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma 

līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  

pēc līguma parakstīšanas, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota 

izsole.  

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils 

novada dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam 5 (piecu) dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada 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  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada domes  

19.10.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 14., 2.p.) 

PRECIZĒTI 

Ar Krustpils novada domes  

16.11.2016. lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 15., 24.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 19.oktobra saistošo  noteikumu 

Nr.2016/7 „Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma I.pielikumu ir publiskais 

ezers,  kurā zvejas tiesības pieder valstij.  Licencētā 

makšķerēšana Baļotes ezerā tiek ieviestas, lai racionāli 

izmantotu zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieejama 

ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju 

krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.  

Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas 

nolikums ir saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām.    

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldība 

izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai — 

makšķerēšanai un zemūdens medībām — tās administratīvajā 

teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību 

izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru 

kabineta noteikumi nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma 

saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem 

noteikumiem.      

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju 

krājumus Baļotes ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu 

līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī 

licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un 
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Domes priekšsēdētājs                                                                                        K.Pabērzs 

 

  

rekreācijas attīstībai. 

Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 8.novembra vēstulei 

(atzinumam) Nr. 18-6/8304 „Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.2016/7”. 

3. Īss Saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Baļotes ezerā licencētās 

makšķerēšanas noteikumus;  vides un dabas resursu aizsardzības 

prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, 

realizāciju; licencētās makšķerēšanas  organizētāja pienākumus 

un tiesības.   

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par 

makšķerēšanas licenču izsniegšanu. 80 % no licenču realizācijas 

iegūtās kopējās summas tiks izmantoti Baļotes ezera zivju 

pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās 

makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.  

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  Saistošajiem 

noteikumiem. 

Nolikuma izstrādē veiktas konsultācijas ar makšķerniekiem, kas 

regulāri apmeklē Baļotes ezeru, kā arī veiktas pārrunas ar pie 

ezera esošo zemju īpašniekiem.  



Pielikums 

Krustpils  novada domes  

2016.gada 16.novembra lēmumam  

 (protokols Nr.15., 25.p.) 

   

Projekts 

Krustpils novada pašvaldības                                             AS „Latvijas valsts meži" 

Vienošanās reģ. Nr.________                                 Vienošanās reģ. Nr._____ 

Vienošanās 

par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu 

Rīgā        2016.gada ___. _________ 

Krustpils novada pašvaldība, turpmāk - PAŠVALDĪBA, kuras vārdā uz Krustpils novada pašvaldības 

nolikuma pamata rīkojas Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas puses, un 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži", turpmāk- LVM, vienotās reģistrācijas Nr. 40003466281, tās 

struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi direktora Valda Kalna, personas kods 040281-10833 personā, 

kurš rīkojas pamatojoties uz 2016.gada ___________ LVM Prezidenta / Valdes priekšsēdētāja Roberta 

Strīpnieka izdotu pilnvaru Nr.______________________, kas izdota, izmantojot ar Zemkopības ministrijas 

Valsts sekretāres Daces Lucauas 2016.gada ___________ pilnvaru Nr.___________ piešķirtās 

pārpilnvarojuma tiesības, no otras puses, 

abi kopā turpmāk saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse,  

pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" 

2.pantu, PAŠVALDĪBAS 12.07.2016. iesniegumu Nr.2.1-6/16/761 un Krustpils novada domes 

16.11.2016. lēmumu (protokols Nr.15, 25.p.) „Par nepieciešamās zemes vienības daļas dabas parka 

“Laukezers” teritorijā, nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” ar kadastra Nr. 56700030173 pieņemšanu 

bezatlīdzības lietošanā”, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk- Vienošanās: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. LVM nodod un PAŠVALDĪBA pieņem bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu 0,02 ha kopplatībā, 

kas atrodas Krustpils novadā, Kūku pagastā LVM Dienvidlatgales reģiona Ābeļu meža iecirkņa 

107. kvartāla 27. un 25. nogabalā un ietilpst nekustamā īpašuma „Valsts mežs”, kadastra Nr. 

56700030173, sastāvā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56700070230, turpmāk - Zemes 

gabala daļa, kas iezīmēta zemes vienības robežu plānā un pievienota šai Vienošanās kā Pielikums 

Nr.1 un ir šīs Vienošanās neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Valsts mežs”, Krustpils novadā, Kūku pagastā, kadastra Nr. 

56700030173, 16.03.2012. nostiprinātas zemesgrāmatā valstij Zemkopības ministrijas personā, Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000503167. 

1.3. Valsts zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 56700070230 atrodas īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā dabas parkā “Laukezers”, kura apsaimniekošanu veic atbilstoši Ministru kabineta 

29.09.2008. noteikumiem Nr.805 “Dabas parka “Laukezers” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”. 

1.4. Dabas aizsardzības pārvalde ar 29.09.2016. Atļauju Nr.3.15/664/2016-S-E Atpūtas un tūrisma 

infrastruktūras objektu izveidošanai dabas parka “Laukezers” teritorijā, ir saskaņojusi skatu 

platformas izveidi un skatu vietas labiekārtošanu ap to 0.02 ha kopplatībā, iekļaujot: skatu laukuma 

aprīkošanu ar barjeru, velonovietni, atkritumu urnu un soliņu; stenda ar informāciju par 



redzamajiem ainavas elementiem izvietošanu pie skatu laukuma, izvirzot papildus nosacījumus 

(Pielikums Nr.2).  

1.5. Vienošanās 1.1.punktā minēto Zemes gabala daļu LVM nodod PAŠVALDĪBAI bezatlīdzības 

lietošanā ar mērķi – dabas parka “Laukezers” skatu platformas (5X6 m) izveidei un skatu vietas 

labiekārtošanas darbu veikšanai, iekļaujot skatu laukuma aprīkošanu ar barjeru, velonovietni, 

atkritumu urnu un soliņu,  informatīvi izglītojoša stenda ar informāciju par redzamajiem ainavas 

elementiem izvietošanu pie skatu laukuma, un to uzturēšanai. 

1.6. Ņemot vērā, ka Līguma 1.5.punktā minētie skatu platformas izveides un skatu vietas labiekārtošanas 

darbi tiks veikti meža zemēs, tad visi darbi, šīs Vienošanās izpratnē ir uzskatāmi par meža darbiem 

un darbiem meža infrastruktūras objektos, un šādā sakarībā PAŠVALDĪBA apņemas izpildīt LVM 

prasības, kas tiek izvirzītas mežsaimniecisko darbu izpildes līgumpartneriem, kā arī ievērot visus 

normatīvos aktus, kas attiecas uz darbu izpildi meža zemēs:    

1.6.1. Šajā punktā minētās prasības ir iekļautas Vienošanās pielikumos: 

1.6.1.1. Pielikums Nr.3 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Pr

asbas_vides_piesrojuma_samazinanai_v.3.0.pdf); 

1.6.1.2. Pielikums Nr.4 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (pieejams tīmekļa 

vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/

Noradijumi_augsnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf);   

1.6.1.3. Pielikums Nr.5 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (pieejams tīmekļa 

vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Liguma_pielikums_Meza_infrastrukturas_ekspluatacijas

_noteikumi.pdf); 

1.6.1.4. Pielikums Nr.6 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā LVM līgumpartneriem 

(pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Darba_drosiba/Prasibas_mezistrade.pdf);  

1.6.1.5. Pielikums Nr.7 Dabas aizsardzības prasības meža darbos (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Dabas_aizsardzibas_prasibas_meza_darbos.pdf); 

1.6.2. apņemas ievērot meža apsaimniekošanas standartos noteiktos FSC principus un kritērijus 

(sertifikācijas standarti pieejami tīmekļa vietnē-

http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/sertifikacija/fsc_sertifikacija/) un PEFC meža 

apsaimniekošanas standartā noteiktās prasības (standarts pieejams tīmekļa vietnē:-

http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/sertifikacija/pefc_sertifikacija/), kas saistīti ar Zemes 

gabala izmantošanas mērķi. 

1.6.3. PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai 

par PAŠVALDĪBAS, t.sk. piesaistīto trešo personu, veiktajām darbībām, saskaņā ar noslēgto 

bezatlīdzības lietošanas līgumu, meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros. 

1.7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700070230, kurā ietilpst Zemes gabala daļa, ir noteikti 

sekojoši apgrūtinājumi un aprobežojumi:  

1.7.1. 7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu - 3.2100 ha; 

1.7.2. 7311050300 - tauvas joslas teritorija gar ezeru - 0.0500 ha; 

1.7.3. 7311020203 - no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 1.8500 ha; 

1.7.4. 7311020203 - no 25 līdz 100 hektāriem lielas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 1.8500 ha; 

1.7.5. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos - 0.1500 ha; 

1.7.6. 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos - 0.1500 ha; 

1.7.7. 7313050400 - dabas parka dabas parka zonas teritorija - 133.7700 ha. 

1.8. Uz zemes gabala daļas atrodas mežs. Nogabalu apraksts ir šīs vienošanās Pielikumā Nr.8. 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. PAŠVALDĪBA: 
2.1.1. šīs Vienošanās darbības laikā apņemas maksāt nekustamā īpašuma nodokli par bezatlīdzības 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Prasbas_vides_piesrojuma_samazinanai_v.3.0.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Prasbas_vides_piesrojuma_samazinanai_v.3.0.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Noradijumi_augsnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Noradijumi_augsnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Liguma_pielikums_Meza_infrastrukturas_ekspluatacijas_noteikumi.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Liguma_pielikums_Meza_infrastrukturas_ekspluatacijas_noteikumi.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Darba_drosiba/Prasibas_mezistrade.pdf
http://www.lvm.lv/images/lvm/Dabas_aizsardzibas_prasibas_meza_darbos.pdf
http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/sertifikacija/fsc_sertifikacija/
http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/sertifikacija/pefc_sertifikacija/


lietošanā nodoto Zemes gabala daļu. Reizi gadā līdz 15.aprīlim LVM izraksta un iesniedz rēķinu 

PAŠVALDĪBAI par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, kura apmērs aprēķināts proporcionāli 

lietošanā nodotajai Zemes gabala daļai; 

2.1.2. lieto Vienošanās 1.1.punktā norādīto Zemes gabala daļu atbilstoši Vienošanās 1.5.punktā 

norādītajam izmantošanas mērķim, saimnieciskajam un funkcionālajam uzdevumam; 

2.1.3. ir tiesīga veikt atmežošanu un apbūvi Zemes gabala daļā, t.sk. skatu platformas izveides un skatu 

vietas labiekārtošanas darbus: 

2.1.3.1. PAŠVALDĪBAI ir pienākums pirms būvniecības darbu uzsākšanas un par darbu 

pabeigšanu, informēt Vienošanās 7.2.2.punktā norādīto LVM kontaktpersonu. 

2.1.4. lieto Zemes gabala daļu kārtīgi, saimnieciski, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai 

skaitā sanitāro, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, darba drošības u.c. normatīvo 

aktu, valsts un pašvaldību dienestu prasībām, kā arī atbilstoši šajā Vienošanās atrunātajiem LVM 

izvirzītajiem papildus nosacījumiem, kas ietverti Vienošanās Pielikumos Nr.3 - Nr.7; 

2.1.5. par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis, veicot Vienošanās paredzētos darbus, 3 (trīs) kalendāro 

dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu darbā, PAŠVALDĪBA rakstveidā informē 

LVM un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju; 

2.1.6. neveic prettiesiskās darbības vai darbības, kas radītu paaugstinātas bīstamības risku, kā arī savu 

iespēju robežās nepieļauj šādas darbības no trešo personu puses; 

2.1.7. savu iespēju robežās pasargā Vienošanās 1.1.punktā norādīto Zemes gabala daļu no ūdens un vēja 

erozijas, tā pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepiesārņo ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai 

radioaktīvajām vielām un ar savu darbību neizraisa citus postošus procesus; 

2.1.8. ar savām darbībām neaizskar citu lietotāju, nomnieku vai trešo personu likumīgās intereses; 

2.1.9. ievēro Zemes gabala daļai noteiktos apgrūtinājumu un aprobežojumus; 

2.1.10. ja lietojot zemes gabalu 0,02 ha,  tiek bojāta vai iznīcināta kāda no instrumentāli uzmērītajām 

robežzīmēm, tā jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. LR MK noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” projekta realizētājam par saviem līdzekļiem; 

2.1.11. sakopj un uztur kārtībā lietošanā nodoto Vienošanās 1.1.punktā norādīto Zemes gabala daļu;  

2.1.12. ir tiesīga pieprasīt no LVM informāciju, kas nepieciešama ar Vienošanos saistīto tiesību un 

pienākumu izpildei; 

2.1.13. nav tiesīga nodot Zemes gabala daļu lietošanā trešajai personai; 

2.1.14. Ja Vienošanās darbības laikā, PAŠVALDĪBA Zemes vienības daļā konstatē neatzīmētu putna 

ligzdu, kuras diametrs pārsniedz 50cm, PAŠVALDĪBA nekavējoties pārtrauc būvniecības 

darbus un par konkrētajiem apstākļiem informē LVM, kas pieņem PAŠVALDĪBAI saistošu 

lēmumu. 

2.1.15. PAŠVALDĪBA garantē, ka Vienošanās 1.1.punktā norādītā Zemes gabala daļa, kur PAŠVALDĪBA 

ierīkojusi 1.5.punktā minēto skatu platformu un skatu vietas labiekārtošanu ap to, apmeklētājiem būs 

pieejama bez maksas un bez ierobežojuma. 

2.1.16. sedz visus izdevumus, kas saistīti ar meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā. 

2.2. LVM: 

2.2.1. ir tiesīga veikt uzraudzību par Vienošanās 1.1.punktā norādītās Zemes gabala daļas lietošanu 

atbilstoši Vienošanās noteikumiem un tiesību aktu prasībām; 

2.2.2. LVM ir tiesīga lemt par PAŠVALDĪBAS darbu pārtraukšanu līdz pārkāpumu novēršanai un 

zaudējumu atlīdzināšanai (ja tādi radīti), konstatējot jebkuru darba aizsardzības prasību 

pārkāpumu, ievērojot Vienošanās Pielikumā Nr.9 „Līgumpartneru darbu pārtraukšana, 

konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus” minētos nosacījumus; 

2.2.3. sniedz PAŠVALDĪBAI visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Vienošanās izpildi un 

Zemes gabala daļas pārņemšanu PAŠVALDĪBAS lietošanā; 

2.2.4. piekrīt Vienošanās 1.5.punktā norādīto objektu izbūvei nepieciešamās meža zemes aptuveni 0.02 ha 

lielā platībā, pārveidošanai citā zemes lietošanas veidā. Datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā par atmežotās platības zemes lietošanas veida maiņu nodrošina LVM. 

Iepriekšminētos darbus veic Vienošanās 7.2.2.punktā norādītā LVM kontaktpersona; 

2.2.5. saņem koku ciršanas apliecinājumus un organizē koku izciršanu 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā, 

nodrošinot, ka objektu izbūvei nepieciešamā platība ir atbrīvota no kokmateriāliem. Ieņēmumi no 

koksnes realizācijas paliek LVM rīcībā; 



2.2.6. vai tā līgumpartneriem šīs Vienošanās darbības laikā  ir tiesības izmantot Zemes gabala daļu 

darbībām, kas nepieciešamas meža apsaimniekošanas darbu veikšanai un LVM apsaimniekošanā 

esošo valsts meža zemju ugunsapsardzības pasākumu nodrošināšanai. Gadījumā, ja Zemes gabala 

daļu nepieciešams izmantot ārkārtas situāciju novēršanai un/vai  ugunsapsardzības pasākumu 

nodrošināšanai  LVM  apsaimniekošanā esošajās meža zemēs, LVM ir tiesīga Izmantot Zemes 

gabala daļu bez iepriekšēja brīdinājuma vai saskaņojuma ar PAŠVALDĪBU; 

2.2.7. LVM ir tiesības vienu reizi gadā veikt mežaudžu stāvokļa novērtēšanu lietošanā nodotajā Zemē. 

Ja PAŠVALDĪBAS veikto darbību rezultātā ir radušies mežaudžu bojājumi, LVM normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā aprēķina nodarītos zaudējumus un iesniedz PAŠVALDĪBAI rēķinu 

nodarīto zaudējumu atmaksai.  

2.2.8. ir pienākums nodrošināt PAŠVALDĪBU ar informāciju par saglabājamajām dabas vērtībām, ja 

tādas tiek konstatētas Vienošanās darbības laikā. 

3. ZEMES GABALA DAĻAS NODOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī. 

3.2. Vienošanās ir noslēgta uz 10 (desmit) gadiem. Vienošanās termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

3.3. LVM Vienošanās 1.1.punktā norādīto Zemes gabala daļu PAŠVALDĪBAS lietošanā nodod ar 

Nodošanas – pieņemšanas aktu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Vienošanās spēkā stāšanās. 

Nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo PAŠVALDĪBA un to paraksta Pušu pārstāvji, kas 

norādīti Vienošanās 7.2.2.punktā. Abpusēji parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu pievieno pie 

Vienošanās kā Pielikumu. Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek noteikts Zemes gabala daļas faktiskais 

stāvoklis tās nodošanas brīdī un ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu PAŠVALDĪBA 

apliecina, ka tai ir zināms Zemes gabala daļas faktiskais stāvoklis. 

3.4. PAŠVALDĪBA nodod Vienošanās 1.1.punktā minēto Zemes gabala daļu atpakaļ LVM pirms Vienošanās 

3.2.punktā noteiktā termiņa, ja Zemes gabala daļa vairs netiek izmantota atbilstoši nodošanas mērķim, vai 

gadījumā, ja pēc Vienošanās spēkā stāšanās, Zemes gabala daļas lietošana Vienošanās 1.5.punktā norādītajam 

mērķim nav iespējama. 

3.5. Pēc Vienošanās termiņa beigām, Zemes gabala daļa tiek nodota atpakaļ LVM ar Nodošanas - pieņemšanas aktu. 

Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek noteikts Zemes gabala daļas faktiskais stāvoklis tās nodošanas brīdī. 

3.6. Pēc Vienošanās darbības termiņa beigām, uz Zemes gabala daļas likumīgi izbūvētie infrastruktūras objekti tiek 

nodoti Zemkopības ministrijas īpašumā. 

3.7. Puses vienojas, ka Vienošanās laikā celtās ēkas un būves nav uzskatāmas par nepieciešamiem un derīgiem 

izdevumiem, ko PAŠVALDĪBA ir taisījusi lietai un LVM nav jāatlīdzina PAŠVALDĪBAS izdevumi šajā 

sakarā. 

3.8. Būves, kas Vienošanās darbības laikā uzbūvētas bez LVM piekrišanas, izņemot tās, kas paredzētas Vienošanās 

1.5.punktā, uzskatāmas par nelikumīgu būvniecību un PAŠVALDĪBAI tās par saviem līdzekļiem ir jānojauc. 

4. MANTISKĀ ATBILDĪBA 

4.1. PAŠVALDĪBAI ir pienākums ar tās ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības veiktas darbības vai 

bezdarbības dēļ Vienošanās 1.1.punktā norādītajai Zemes gabala daļai nodarītos bojājumus novērst par 

saviem līdzekļiem. 

4.2. PAŠVALDĪBA atbild par trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas radušies ar Vienošanās 

noteikumu nepildīšanu, ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības veiktas darbības vai bezdarbības 

dēļ. 

4.3. LVM neuzņemas nekādu atbildību, ja PAŠVALDĪBAI ārēju apstākļu rezultātā neizdodas veikt Vienošanās 

1.5.punktā minētos darbus.  

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Vienošanās neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas 

varas vai ārkārtas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā PUSE nevarēja ne paredzēt, ne 

novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.sk., stihiskas nelaimes, zemestrīces, 

plūdi, ugunsgrēki, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, no abām PUSĒM 

neatkarīgu iemeslu dēļ radušies robežu strīdi, kā arī PUSĒM saistoši normatīvie akti, t.sk. 

būvniecības darbu ierobežojumi/aizliegumi dabas aizsardzības nolūkos, saskaņā ar kuriem 

PUSĒM nav iespējas izpildīt Vienošanās noteiktās saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos PUSEI ir 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI, pretējā 

gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramu varu ir uzskatāma par nepamatotu; 



5.2. Ja nepārvarama vara vai ārkārtas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, 

PUSES iespējami drīz sāk sarunas par Vienošanās izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz 

Vienošanos. 

6. DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Domstarpības, kas rodas saistībā ar Vienošanās izpildi, Puses risina sasvstarpēju pārrunu ceļā un 

saskaņā ar tiesību aktiem. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Vienošanās grozījumi, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir Pusēm saistoši un 

uzskatāmi par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Pušu kontaktpersonas šīs Vienošanās darbības laikā: 

7.2.1. no PAŠVALDĪBAS puses – Krustpils novada domes …., tālr…., e-pasts: ……….; 

7.2.2. no LVM puses – LVM Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu vadītāja Daiga Fonaberga, 

tālr.: 22003808, e-pasts: d.fonaberga@lvm.lv,  

7.3. Ja mainoties normatīvo aktu regulējumam kāds Vienošanās noteikums zaudē spēku, Vienošanās 

nezaudē spēku tās pārējos punktos un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Vienošanos 

atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisko 

spēku. Vienošanās ir sekojoši Pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa: 

Pielikums Nr.l Zemes vienības robežu plāna kopija; 

Pielikums Nr.2 Dabas aizsardzības pārvaldes 29.09.2016. Atļauja Nr.3.15/664/2016-S-E Atpūtas 

un tūrisma infrastruktūras objektu izveidošanai dabas parka “Laukezers” teritorijā kopija; 

Pielikums Nr.3 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Prasbas_vi

des_piesrojuma_samazinanai_v.3.0.pdf); 

Pielikums Nr.4 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Noradijumi

_augsnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf) ;   

Pielikums Nr.5 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Liguma_pielikums_Meza_infrastrukturas_ekspluatacijas_noteikumi

.pdf); 

Pielikums Nr.6 Minimālo prasību daudzums darba aizsardzībā LVM līgumpartneriem (pieejams 

tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Darba_drosiba/Prasibas_mezistrade.pdf);  

Pielikums Nr.7 Dabas aizsardzības prasības meža darbos (pieejams tīmekļa vietnē: 

http://www.lvm.lv/images/lvm/Dabas_aizsardzibas_prasibas_meza_darbos.pdf); 

Pielikums Nr.8 Nogabalu apraksts; 

Pielikums Nr.9 Līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību 

pārkāpumus.  

7.5. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots PAŠVALDĪBAI, otrs – LVM. Visiem Vienošanās 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PAŠVALDĪBA       

Reģ. Nr. 90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV- 5202 

Tālr. 65237635 

fakss 65237611 e-pasts: 

novads@krustpils.lv 

 __________________ 

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs 

AS „Latvijas valsts meži" 

Reģ. Nr. 40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

Tālr.67602075, 67805015,  

fakss 67805430  

e-pasts: lvm@lvm.lv, www.lvm.lv 

______________________ 

LVM Nekustamie īpašumi direktors 

V.Kalns 

mailto:d.fonaberga@lvm.lv
http://www.lvm.lv/images/lvm/Dabas_aizsardzibas_prasibas_meza_darbos.pdf
mailto:lvm@lvm.lv


Pielikums Nr.9 

 

AS LVM līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību 

pārkāpumus 
1. Veicot līgumpartneru darba aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzību, lēmumu par 

darbu pārtraukšanu vai termiņu noteikšanu pārkāpumu novēršanai pieņem AS “Latvijas valsts 

meži”, turpmāk – LVM, darbinieks, kurš veic uzraudzību atbilstoši kompetencei un izdara 

ierakstus uzraudzības aktā.  

2. Konstatējot jebkuru darba aizsardzības prasību pārkāpumu, lēmumu par līgumpartnera 

darbu pārtraukšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai termiņa noteikšanu pārkāpuma novēršanai 

pieņem, izvērtējot situācijas bīstamību darba izpildītājam, videi vai sabiedrībai.  

3. Darba aizsardzības prasību pārkāpumi, kurus konstatējot lēmums par darbu pārtraukšanu 

līdz pārkāpuma novēršanai pieņem obligāti:  

3.1. uzraugot darbus mežsaimniecībā:  

3.1.1. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai;  

3.1.2. veicot koku gāšanas un atzarošanas darbus ar motorzāģi, persona nelieto:  

3.1.2.1. aizsargapavus ar speciālu aizsargkārtu darbam ar motorzāģi;  

3.1.2.2. aizsargbikses vai uzlikas ar speciālu oderējumu;  

3.1.2.3. aizsargķivere.  

3.1.3. darbos, kas saistīti ar koku gāšanu ar motorzāģi, nav nodarbinātas vismaz divas personas, 

kas atrodas savstarpējas redzamības vai dzirdamības robežās;  

3.1.4. netiek ievēroti bīstamās zonas minimālie attālumi - pieļauta personu atrašanos bīstamajā 

zonā (izņemot koku gāzēja palīgs);  

3.1.5. veicot koku gāšanas darbus bīstamās zonas nav apzīmētas ar drošības zīmēm;  

3.1.6. tiek pārkāpti iekārušos koku noņemšanas nosacījumi;  

3.1.7. koku gāšanas darbi aizsargjoslās (gar elektriskajiem tīkliem, gaisvadu un piekārtu kabeļu 

elektronisko sakaru tīkla līnijām, dzelzceļa līnijām, naftas un gāzes vadiem, autoceļiem un 

ceļu zemes nodalījuma joslā) tiek veikti bez saskaņošanas ar šo objektu valdītājiem;  

3.1.8. darbi tiek veikti ar motorzāģi, kuram nedarbojas ķēdes bremze;  

3.1.9. darbi tiek veikti ar krūmgriezi, kuram nav griezējinstrumenta aizsargs;  

3.1.10. mežizstrādes tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde;  

3.1.11. mežizstrādes darbos tiek izmantota traktortehnika, kas nav speciāli aprīkota darbiem mežā;  

3.1.12. mežizstrādes darbi tiek veikti bez cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes.  

3.2. uzraugot darbus meža infrastruktūras objektos:  

3.2.1. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai;  

3.2.2. veicot darbus objektā netiek lietoti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi, kas var radīt 

būtisku apdraudējumu darbu veicēja veselībai vai dzīvībai;  

3.2.3. objektā nav izvietotas paredzētās drošības zīmes;  

3.2.4. Veicot rakšanas, grunts pārvietošanas vai zemes darbus netiek ievēroti noteiktie darba 

aizsardzības pasākumi, kas rada būtisku apdraudējumu darba izpildītājiem vai citām 

personām.  

3.2.5. tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde.  

3.3. uzraugot darbus derīgo izrakteņu ieguves vietās:  

3.3.1. objektā nav uzstādītas nepieciešamās drošības zīmes, norobežojumi;  

3.3.2. veicot darbus objektā netiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi, kas var radīt būtisku 

apdraudējumu darbu veicēja veselībai vai dzīvībai;  

3.3.3. tehnikai vērojama būtiska eļļas vai degvielas noplūde;  

3.3.4. kūdras ieguves vietās netiek nodrošinātas ugunsdrošības prasības;  

3.3.5. darbus veic persona, kurai nav kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai.  

4. Lēmumu par darbu atsākšanu pieņem LVM atbildīgā persona par objektu pēc pārkāpumu 

novēršanas. 


