
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 23.septembrī Nr.13. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis; Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva; sabiedrisko 

attiecību speciāliste Ieva Lapiņa;  juriste Ilze Stupāne; Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inga 

Širina; Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Krustpils 

novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Variešu sākumskolas sporta skolotājs Artis Daģis, 

lietvedības praktikante Žanita Paulauska, lietvedības praktikante Līga Dumpe. 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” juriste I.Nereta. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās deputāts Pēteris Gravāns attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

Variešu sākumskolas sporta skolotājs Artis Daģis Starptautiskās veselības nedēļas ietvaros vada 

klātesošajiem rīta rosmi. 

Uzklausa biedrības SIA “Sky Amazons” iecerētā festivāla “LOVE CUP 2016” idejas prezentāciju. 

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:30 

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

 Par nekustamā īpašuma “Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads iegādi 

 Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

 

1. Par pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritēriju noteikšanu būvniecībai vai pārbūvei Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros un  sanāksmju rīkošanu ar Krustpils novada uzņēmējiem par lauku ceļu 

infrastruktūras attīstību 

2. Par parakstu vākšanu un parakstu apliecināšanas maksu 

3. Par Krustpils novada pašvaldības Iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

4. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Krustpils pagasta daudzdzīvokļu mājās 

5. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Mirdza Zirnītei 

6. Par grozījumiem 25.02.2015. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2015/2 „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

7. Par maksas pakalpojumiem Variešu sākumskolas sporta zālē 

8. Par dotāciju biedrībai “ Sporta centrs Samuraji’  

9. Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām 

10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu  komisijas nolikumā 

11. Par grozījumiem Krustpils novada domes 2015.gada 20.maija lēmumā „Par zemes lietošanas 

mērķa maiņu Kūku pagastā” (protokols Nr.8, 26.p.) 

12. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

13. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

14. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

15. Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

16. Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

17. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Kūku pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunā muiža 1”; “Jaunā 

muiža 2”; “Jaunā muiža 3” Kūku pagastā 

22. Par zemes gabala atdalīšanu („Grantiņi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 004 0016) 

23. Par zemes gabala atdalīšanu („Driksnas”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 005 0133) 

24. Par zemes gabala atdalīšanu („Rozessala”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 008 0013) 

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vēsmiņas” Vīpes pagastā 

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Druviņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Daugavauzāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

29. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu Krustpils pagastā 

32. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

34. Par nekustamā īpašuma “Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads iegādi 

35. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 



 

Izpilddirektora R.Ragaiņa ziņojums 

 

Ir uzsākusies skolu darbība. Ar deputātiem esam tikušies vairākas reizes dažādās darba grupās. 

Esam uzsākuši mainīt sava darba principu, kā mēs strādājam. Esam tikušies gandrīz katrā pagasta 

pārvaldē, izņemot Atašieni. Izrunājam, kā varētu izskatīties amatu apraksti, kā varētu izskatīties 

amatu sadalījums katrā pagastā, arī novada administrācijā. Smagas sarunas ir bijušas. Esam nonākuši 

pie rezultātiem. Nākošnedēļ sarunas turpināsies ar kultūras darbiniekiem, ar bibliotekāriem. Kad 

nonāksim pievienota kopsaucēja, tad domes sēdē  deputātiem prezentēsim, kā mēs redzam šo darbību 

tālāk. Viss ir izvērtēšanas sistēmas ietvaros. Lai varētu nodrošināt darbinieku izvērtēšanu, mums ir 

jāsakārto sava saimniecība.   

Notiek projektu virzība, kas ir saistīta ar Sūnu skolu, ar veco Sūnu skolu. Spunģēnos notiek 

projektu virzība, kas saistīta ar ielu atjaunošanu. Variešos ekspluatācijā tika pieņemta skola, sporta 

skolotājs, zāles atbildīgais mums piedāvāja rīta rosmi, visus izvingrināja. 

Drīzumā pie Atašienes skolas varēs normāli piebraukt, jo darbi beigsies.  

Darbība notiek Vīpē, kur Vīpes pagasta pārvalde ir izvērtējusi iespēju nolīdzināt futbola 

laukumu un hokeja laukumu, lai jaunieši varētu sportot. 

Strādājam ražīgi, intensīvi. 

V.Stiebriņa jautā par lietuviešu ēdināšanas firmas darbu citās skolās. R.Ragainis atbild, ka 

pagājušonedēļ sākumā bija aktuāla problēma. Ir sazvanījies ar firmas vadību. Viņi ir solījuši līdz 

pagājušajai piektdienai nomainīt ēdienkartes atbilstoši iepirkumam. Par pārbaudes aktu Krustpils 

skolā firma ir informēta. Viņi jau kaut ko ir novērsuši, un  solījuši, ka visu izdarīs. Visas problēmas 

cenšamies atrisināt.   

   

 

 

1. 

Par pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritēriju noteikšanu būvniecībai vai pārbūvei 

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un sanāksmju rīkošanu ar Krustpils novada uzņēmējiem 

par lauku ceļu infrastruktūras attīstību 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild I.Širina. 

 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākuma 

ietvaros tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu būvniecība vai pārbūve.  

Krustpils novada pašvaldībai ir piešķirta 1,5 milj. EUR liela kvota, kura noteikta, ievērojot aprēķina 

metodiku ar šādu proporciju: pašvaldības kopējais grants ceļu garums (40%), reģistrēto 

lauksaimniecības dzīvnieku skaits (30%) un laukaugu platība (30%). Atbalsta intensitāte ir 90% no 

projekta attiecināmajām izmaksām.  

Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” nosaka, ka plānotos objektus, kas nepieciešami lauksaimniecības 

produkcijas ražotājiem, pārstrādei un ir nozīmīgi uzņēmējdarbības veicināšanai, pašvaldība nosaka 

pēc izstrādātiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem. Pašvaldības grants ceļus un ielas, kurus plānots 

būvēt vai pārbūvēt pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros,  ir 



jāapspriež ar vietējiem uzņēmējiem. Apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem jārīko, lai varētu apzināt 

un novērtēt iespējamos izbūvējamos un pārbūvējamos ceļus un ceļu posmus, kurus iekļaut projekta 

pieteikumā, atbilstoši Krustpils novada teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, 

izveidojot pagasta uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu sarakstu prioritārā secībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktu, MK noteikumu 

Nr.475 ”Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”,  

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritērijus būvniecībai vai 

pārbūvei Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros (1.Pielikums). 

2. Uzdot Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājai I.Širinai sadarbībā ar pagastu pārvalžu 

vadītājiem līdz 2015.gada 31.oktobrim katrā Krustpils novada pagastā noorganizēt potenciālo 

pārbūvējamo grants ceļu un ielu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem. Sanāksmju laikā 

nepieciešams izveidot uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu un ielu sarakstu 

prioritārā secībā. 

3. Informāciju par plānotās sanāksmes norises vietu, laiku, darba kārtību izvietot uz ziņojuma 

dēļiem pagasta teritorijā vismaz piecas darba dienas pirms plānotās sanāksmes datuma. 

4. Informāciju par sanāksmes laiku un vietu publicēt pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv. 

 

 

2. 

Par parakstu vākšanu un parakstu apliecināšanas maksu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā Dz.Skalbe. Informē R.Ivanova, K.Pabērzs. 

 

2015.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu 

ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, nosakot, ka vēlētājiem par likumprojektu vai Satversmes 

grozījumu projektu, vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt 

paraksta īstumu dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie pašvaldības pārvalžu vadītājiem.  

Lai nodrošinātu likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22.panta otrās un trešās daļas:  

“ (2) Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, 

dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie 

pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Apliecināti paraksti vācami uz Centrālās vēlēšanu komisijas 

apstiprināta parauga veidlapas. 

(3) Maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta 

apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā 

noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā” 

un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas "Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu 

ierosināšanai” izpildi, ņemot vērā LR Centrālās vēlēšanu komisijas  vēstuli Nr.02.01.07/8e „Par 

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

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



Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pilnvarot Krustpils novada administratīvajā teritorijā veikt vēlētāju parakstu par Centrālajā 

vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas 

atsaukšanas ierosināšanu apliecināšanu: 

1.1. Krustpils novada bāriņtiesā - Bāriņtiesas priekšsēdētāju, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieci, Bāriņtiesas locekļus; 

1.2. Krustpils novada  Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēs – 

dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbiniekus. 

2. Noteikt maksu par viena paraksta par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, 

Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu apliecināšanu   1,17 euro 

(viens eiro 17 centi) + PVN 21% 0,25 euro; kas pavisam kopā ir 1,42 euro (viens eiro 42 centi). 

  

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības Iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 09.09.2015. Krustpils novada pašvaldības Iestāžu un aģentūru budžeta, gada 

pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijas sēdē un 17.09.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

 

2015.gada 17.jūnijā ar domes sēdes lēmumu Nr. 7, (prot.nr.9) ir izveidota Krustpils novada 

pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisija.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba 

rezultātu izvērtēšanas komisijas nolikumu (nolikums pielikumā). 

 

 

 

 

4. 

Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Krustpils pagasta daudzdzīvokļu mājās 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju par 2014./2015. gada apkures sezonas 

rezultātiem un veicot siltumenerģijas tarifa precizēšanu Kūku pag., Variešu pag., Krustpils pag. un 

Mežāres pag., kur tika ņemti apkures sezonā patērētā elektroenerģija, kurināmā daudzums, darba alga, 

pamatlīdzekļu nolietojums un citas izmaksas. Pēc  rezultātu saņemšanas tika konstatēts, ka Krustpils 

pagastā esošais  siltumenerģijas tarifs neatbilst 2014./2015. gada apkures sezonas  finanšu līdzekļu 

izdevumiem.  



Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, Latvijas Republikas likuma ,,Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „d” apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par  

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.999, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt siltumenerģijas tarifu Krustpils novada pašvaldībā: 

     1.1. Krustpils pagastā 50,05 EUR par vienu megavatstundu. 

2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā 

un  apmērā. 

3. Noteikt dalīto siltumenerģijas tarifu fiziskām un juridiskām personām Krustpils novada teritorijā 

apkures sezonas laikā ne mazāku kā 60% no saņemtā siltuma daudzuma. 

Pakalpojuma saņēmējam jāslēdz vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju par dalītā tarifa piemērošanu. 

4. Atcelt 2013.gada 20.novembra lēmuma „Par siltumenerģijas un karstā ūdens tarifu apstiprināšanu 

euro valūtā”(protokols Nr.22.,6.p.) 1.3.punktu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs Andris Rutko.  

 

 

5. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Mirdza Zirnītei 
 

[..] 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:  

Atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav izpildījies viens no kritērijiem -  persona sasniegusi vai ne 

vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" 

rodas tiesības uz vecuma pensiju. 

 

 

 

6. 

Par grozījumiem 25.02.2015. Krustpils novada saistošajos noteikumos Nr. 2015/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

 

Ziņo I.Lauva. 

Jautājums izskatīts 16.09.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 17.09.2015. 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas un 17.09.2015. Finanšu komitejas sēdēs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21.panta 1.daļas 

2.punktu; 41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, LR likumu „Par valsts budžetu 

2015.gadam”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada dome nolemj:  

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011994031732769&Req=0103011994031732769&Key=0103011995110232778&Hash=


 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2015/6 „Grozījumi 25.02.2015. 

Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/2 „Noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

 

 

7. 

Par maksas pakalpojumiem Variešu sākumskolas sporta zālē 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Jautājums izskatīts 16.09.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 17.09.2015. 

Finanšu komitejas sēdēs. 

 

Izsakās Dz.Skalbe, M.Lazdāns, K.Pabērzs, I.Jaksone. 

M.Kalniņš ierosina noteikt maksu, lai 20 EUR būtu jau ar PVN. 

Izsakās K.Pabērzs. Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, I.Jaksone, 

M.Kalniņš, D.Broka. Informē A. Daģis. Izsakās M.Kalniņš, V.Stiebriņa.  

M.Felss ierosina noņemt no katra izcenojuma 20%. 

Izsakās J.Pastars. 

V.Stiebriņa ierosina atstāt komitejās ieteiktos  izcenojumus. 

Izsakās K.Pabērzs, I.Jaksone, V.Stiebriņa, J.Pastars. Izsakās D.Broka, iebilst I.Jaksone.  

G.Kalve informē, ka komitejās cenas bija salīdzinātas ar citām sporta zālēm, izmainīt izcenojumus 

nevajadzētu. 

M.Felss iepazīstina ar izcenojumiem "A Fitness” trenažieru zālē, iesaka pārskatīt izcenojumus. 

Izsakās M.Kalniņš, I.Jaksone, K.Pabērzs.  

I.Jaksone ierosina samazināt mēneša abonementa cenu. 

Izsakās J.Pastars, G.Kalve, O.Stalidzāns. 

I.Lauva ierosina atstāt sākotnējo variantu, noteikt mēneša abonementa bez skaita ierobežojuma cenu 

24 EUR. 

 

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

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

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” un MK 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars 

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

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

  

Noteikt maksas pakalpojumus Variešu sākumskolas sporta zālē un trenažieru zālē: 

Nosaukums Mērvienība EUR bez PVN 

Sporta zāles noma sportiskām aktivitātēm 1 h 5,00  

Trenažieru zāles apmeklējums 1 reize 2.48 

Abonements 6 

reizēm 

12.40 

Mēneša 

abonements 

bez 

ierobežojuma 

24,00 



Sporta zāles noma ar atlaidi līdz 50% Krustpils novada 

pašvaldības sporta komandām saskaņojama ar 

izpilddirektoru.  

No maksāšanas par sporta zāles izmantošanu atbrīvoti 

Krustpils novada pašvaldības skolēni, pensionāri un 

invalīdi. 

  

 

 

 

8. 

Par dotāciju biedrībai “ Sporta centrs Samuraji’  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2015.gada 1.septembrī ir saņemts biedrības „Sporta centrs 

Samuraji” iesniegums ar lūgumu atbalstīt Krustpils novada sportista D. B. iespēju pārstāvēt Latviju 

Pasaules karatē čempionātā, kas notiks no š.g. 11.-15.novembrim Džakartā (Indonēzijā). Izdevumi 

vienai personai ir 950 EUR, delegācijā ir arī treneris. 

 

Jautājums izskatīts 16.09.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē, kurā nolēma 

lūgumu atbalstīt, dotācijas summu precizēt pēc papildinformācijas saņemšanas. 

Uz 17.09.2015.Finanšu komitejas sēdi uzaicinātais biedrības „Sporta centrs Samuraji” 

prezidents, treneris R. D. sniedza papildus informāciju. 

 

Jautā J.Pastars, atbild K.Pabērzs. Izsakās V.Stiebriņa. Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. 

 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj:  

 

Piešķirt dotāciju EUR 840 apmērā biedrībai „ Sporta centrs Samuraji”, novirzot finansējumu no 

pamatbudžetā sporta paredzētajiem līdzekļiem. 

 

 

 

9. 

Par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 16.09.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un . 17.09.2015. 

Finanšu komitejas sēdēs. 

Jautā I.Jaksone, atbild V.Stiebriņa, D.Broka. Paskaidro K.Pabērzs. Informē V.Stiebriņa. 

 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts 

mērķa dotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pirmsskolas izglītība iestāžu pedagogu darba samaksai”,  LR MK noteikumiem Nr. 836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2014.gada 18.augusta Krustpils novada pašvaldības domes 

apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13.,17.p. „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts mērķa dotāciju 

Krustpils novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītība iestāžu pedagogu darba samaksai”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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



Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt ar 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim Krustpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu direktoru amatalgas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas 

pašvaldībām- pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzētajiem līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta:  

 

Izglītības iestāde Kopā EUR No valsts budžeta 

mērķa dotācija EUR 

No  pašvaldības 

pamatbudžeta EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolā 
756,05 651,05 105 

Krustpils pamatskolā 922,05 922,05  

Sūnu  pamatskolā 911,7 715,7 196 

Mežāres pamatskolā 493,53 472,53 21 

Vīpes pamatskola 238,01 105,01 133 

Variešu sākumskola 595 370 225 

Antūžu speciālā 

internātpamatskolā 
884,46 884,46  

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Dace Broka, Vija Stiebriņa lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

10. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu  komisijas nolikumā 

 

Ziņo I.Stupāne. 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), un šā 

likuma 61.panta trešo daļu, Valsts iekārtas likuma 72.pantu un Krustpils novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas ieteikumiem, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- 

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

1. Veikt grozījumus Krustpils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā (apstiprināts 

2009.gada 22jūlijā (protokols Nr.4.,14.p.)), turpmāk – Nolikums: 

1.1. Izteikt Nolikuma 1.2. punktu sekojošā redakcijā: “KOMISIJU izveido, reorganizē vai 

tā izbeidz savu darbību saskaņā ar Krustpils novada domes (Pašvaldība) lēmumu.”  

1.2. Nolikuma 2.3. punkta vārdus “cenu aptaujas, atklātus un/vai slēgtus konkursus, un/vai 

sarunu procedūras”  aizstāt ar vārdiem “Iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras”. 

1.3.  Izteikt Nolikuma 2.3.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: “nodrošināt iepirkumu 

procedūru nolikumu izstrādāšanu, izziņošanu, kā arī iepirkuma procesa gaitas protokolēšanu.” 

1.4. Izteikt Nolikuma 2.3.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā : “ izvērtēt pretendentus un to 

iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, citiem normatīvajiem 

aktiem, iepirkumu nolikumiem”. 



1.5. Izteikt Nolikuma  3.5. punktu sekojošā redakcijā: “KOMISIJAS sēdes protokolē 

komisijas pieaicinātais Pašvaldības speciālists - iepirkumu speciāliste, tās prombūtnes laikā ar domes 

priekšsēdētāja rīkojumu norīkotais pašvaldības darbinieks”. 

1.6. Nolikuma 4.3.3. apakšpunktu aizstāt ciparu “4” ar vārdu “diviem”. 

1.7. Izteikt Nolikuma 5.4. punktā sekojošā redakcijā: “KOMISIJA izsludināto iepirkumu 

publicitātes nodrošināšanai informāciju ievieto Krustpils novada pašvaldības mājas lapā.” 

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

 

 

Plkst. 11:20 deputāte V.Stiebriņa atstāj sēžu zāli. 

 

 

 

11. 

Par grozījumiem Krustpils novada domes 2015.gada 20.maija lēmumā „Par zemes lietošanas 

mērķa maiņu Kūku pagastā” (protokols Nr.8, 26.p.) 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 

2015. gada 14.augusta vēstuli Nr.2-04.1-Z/260 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

precizēšanu”, kurā lūdz precizēt zemes lietošanas mērķu platības zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56700040415 un precizēt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 

567000404158001 zemes lietošanas mērķi un platību, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punkta nosacījumus un iesniegt 

pašvaldības lēmumu datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā.  

Izvērtējot Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra 

informācijas sistēma) reģistrētos datus, reģionālā nodaļa konstatējusi, ka 2008.gada 23.janvārī ir 

uzmērīta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567000404158001 – 0,9086 ha, kurai noteikts 

lietošanas mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Zemes vienības daļas mērķis 

nesakrīt ar zemes vienībai noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem. Atbilstoši Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktam „zemes vienības 

daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi.” 

Ar Krustpils novada pašvaldības 2015.gada 20.maija lēmumu „Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu Kūku pagastā” noteikts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040415 (1,6 ha) 

noteikts dalītais zemes lietošanas mērķis: 0,8 ha platībā – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(mainot iepriekš noteikto lietošanas mērķi – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) un 

0,8 ha platībā – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.   

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415 „Rogas”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5668 006 0186) atrodas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā (NĪLM kods – 

0601).  

Pamatojoties uz 20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 7.punktu,  kā 



arī ņemot vērā Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli , atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

Izteikt Krustpils novada domes 2015.gada 20.maija lēmumu „Par zemes lietošanas mērķa 

maiņu Kūku pagastā” (protokols Nr.8, 26.p.) jaunā redakcijā: 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415,  „Rogas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads (kadastra Nr. 5668 006 0186) dalīto lietošanas mērķi: 

 zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 567000404158001- 1,0 ha 

platībā  – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

 0,6 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

 

 

 

12. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata A. Š., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 25.augusta iesniegumu par zemes  

iznomāšanu mazdārziņam-  0.06  ha platībā, palīgsaimniecībā pie Mārītēm ar mazdārziņa lietotāj 

shēmas Nr.19.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos.   

Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa 

gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

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

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

Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Iznomāt A. Š., personas kods [..],  adrese: [..],  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0743 - 0.06 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.19. 

2. Slēgt  zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK 

noteikumiem, noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors R.Ragainis. 

      

 

 



Plkst. 11:23 deputāts Dz.Skalbe atstāj sēžu zāli. 

 

 

13. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata L. A., personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 24.augusta iesniegumu par zemes  

iznomāšanu mazdārziņam-  0.06  ha platībā, palīgsaimniecībā pie Mārītēm ar mazdārziņa lietotāj 

shēmas Nr.13.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos.   

Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa 

gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola,  Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Iznomāt L. A., personas kods [..],  adrese: [..], zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0743 -0.06 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.13. 

2. Slēgt  zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK 

noteikumiem, noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors R.Ragainis. 

      

 

 

14. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata N.  K. personas kods [..],  adrese: [..],  2015.gada 25.augusta iesniegumu par zemes  

iznomāšanu mazdārziņam-  0.06  ha platībā, palīgsaimniecībā pie Mārītēm ar mazdārziņa lietotāj 

shēmas Nr.18.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos.   



Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa 

gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, , Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt N. K. personas kods [..],  adrese: [..],  zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 004 0743 -0.06 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.18. 

2. Slēgt  zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK 

noteikumiem, noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors R.Ragainis. 

    

 

 

15. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata J. P., personas kods [..], adrese: [..],  2015.gada 7.septembra iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0449- 0,0313 ha platībā iznomāšanu saimniecības 

vajadzībām.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 

0449- 0,0313 ha platībā, nosaukumu D/s Zīlāni Nr.29 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, ar lietošanas 

mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve, eksplikācijā kā lauksaimniecībai izmantojamā zeme. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos.   

Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa 

gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 

atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

 

1. Iznomāt J. P. ,personas kods [..], adrese: [..],  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0449 - 0,0313 ha platībā. 



2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem, noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
 

Plkst. 11:25 deputāts Dz.Skalbe atgriežas sēžu zālē. 
 

 

16. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata I. Ļ., personas kods [..], adrese: [..],   2015.gada 18.augusta iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0187- 1,8628 ha platībā iznomāšanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5696 005 

0187- 1,8628 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. 

Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 

21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos.   

Saskaņā ar  2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, kuru 18.1.punkts un 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa 

gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības, pārējos gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % no zemes kadastrālās 

vērtības, un saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Iznomāt I. Ļ., personas kods [..], adrese: [..],  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 

005 0187- 1,8628 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz 

MK noteikumiem, noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

 

17. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 



 Izskata N. O., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 27.augusta  iesniegumu par zemes 

līguma izbeigšanu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0744 – 0,05 ha platībā (nr.18a). 

 Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš 

nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Izbeigt 2012.gada 29.oktobra lauku zemes nomas līgumu ar  N. O., personas kods [..], 

adrese: [..],  par Krustpils novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļas nomu Kūku 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0744- 0.05 ha platībā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata  2015.gada 28.augustā saņemto L. V., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

pārtraukt īres tiesības uz dzīvojamo telpu “Atzars 3” -1, Sankaļi, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

ar šī gada 1.septembri. Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemta Krustpils pagasta pārvaldes 

2015.gada 3.septembra vēstule Nr. 5-8/15/20 “Par īres līguma laušanu”, kurā pārvalde lūdz izbeigt 

īres līgumu ar L. V. par platību pēc adreses: Atzars 3” -1, Sankaļi, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

ar šī gada 1.septembri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un vēstuli, Krustpils novada pašvaldības konstatē, ka 

2010.gada 5.jūnijā ar  L. V. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.3-73, uz dzīvojamām telpām 

nav parāda, telpas ir nodotas pagasta pārvaldei. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 

2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

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

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

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

 

1. Izbeigt 2010.gada 5.jūnijā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 3-73 ar L. V. ar 2015.gada 

1.septembri. 

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

 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Jaksone. Informē K.Pabērzs. Paskaidro I.Stupāne. 



K.Pabērzs ierosina papildināt lēmuma projektu ar termiņu viens gads. 

 

2015.gada 9.septembrī saņemts Z. L., personas kods [..], adrese: [..], iesniegums ar lūgumu 

nodrošināt ar dzīvojamo platību. 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums piešķirt Z. L. īres tiesības 

dzīvoklim “Kūkas Nr.3” dzīvoklis Nr.18. 

19.05.1994. 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 Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres tiesības Z. L. personas kods [..],  uz dzīvokli Nr.18 

dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

2. Z. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

dzīvokli Nr.18 dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils novadā un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

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

L. un nodot dzīvokli Nr.18 dzīvojamā mājā “Kūkas Nr.3”, Kūkās, Kūku pagastā, Krustpils 

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

līguma.    

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

      
 

 

 

20. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. Paskaidro I.Stupāne. Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Jautā 

Dz.Skalbe, atbild I.Stupāne. Informē K.Pabērzs, paskaidro R.Ragainis. 

Izsakās D.Broka, paskaidro K.Pabērzs, R.Ragainis. 

Izsakās I.Nereta. 

Izsakās D.Broka, atbild I.Stupāne. Informē K.Pabērzs. 

 

Izskata 2015.gada 4.augustā saņemto A. K., personas kods [..], adrese [..], iesniegumu izbeigt 

īres līgumu uz dzīvokli “Kūkas Nr.1”-12, Kūkas, Kūku  pagasts, Krustpils novads ar 2015.gada 

31.augustu. 

No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums izbeigt ar A. K. 2010.gada 5.janvārī 

noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.12. Iesniegumam pievienots dzīvokļa nodošanas – 



pieņemšanas akts, un līguma rēķinu un apmaksas izdruka, fiksējot atlikumu uz 31.08.2015., ka ir 

parāds par summu [..] EUR. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 

2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

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

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

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

 

1. Izbeigt 2010.gada 5.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 12 ar A. K., personas 

kods [..],  ar 2015.gada 31.augustu. 

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

kopīgo summu [..] EUR par dzīvokļa Nr.12, “Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Kūku pagasta pārvaldes 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 

 

 

 

21. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunā muiža 1”; 

“Jaunā muiža 2”; “Jaunā muiža 3” Kūku pagastā 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas 

Nr.40003783960, juridiskā adrese: Rīgas iela 150, Jēkabpils, 2015.gada 28.augusta ierīcības projektu 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējums 5670 004 0617; 5670 004 0618; 5670 004 0619. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs 

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

 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem: 

1.1.  „J aunā muiža 1”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0617, 

izveidojas kā trīs atsevišķi zemes gabali:  atdalošais zemes gabals Nr. 3 ar platību – 0.091 ha 

un paliekošie zemes gabali Nr.1 ar platību – 0.215 ha un Nr.2 ar platību – 0.255 ha:   

a) paliekošajam zemes gabalam  0.215 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –vienstāva un 

divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701); 

b) paliekošajam zemes gabalam 0.255 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –trīs, četru, piecu 

stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 



c) atdalītajam zemes gabalam 0.091 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

1.2. „Jaunā muiža 2”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0618, 

izveidojas divos atsevišķos zemes gabalos:  

a) paliekošajam zemes gabalam ar kopējo platību – 0.275 ha, noteikt lietošanas mērķi- 

vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701); 

b) atdalītajam zemes gabalam 0.064 ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

1.3. Jaunā muiža 3”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 5670 004 0619, 

izveidojas divos atsevišķos zemes gabalos:  

a) paliekošajam zemes gabalam ar kopējo platību – 0.617 ha, noteikt lietošanas mērķi- trīs, 

četru, piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 

b) atdalītajam zemes gabalam 0.041 ha, noteikt lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes 

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

Plkst. 11:39 deputāts M.Lazdāns atstāj sēžu zāli. 
 

 

 

22. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Grantiņi”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 004 0016) 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi R. L. 2015.gada 10.septembra iesniegumu,  kurā lūdz 

atdalīt  no nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5696 004 

0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0005 – 4,7 ha platībā. Izmantošanas mērķis 

būs lauksaimniecība. Īpašums  reģistrēts Vīpes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.24. 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums „Grantiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5696 

004 0016, sastāv no 2 zemes vienībām. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 002  

0005 platība ir 4,7 ha, atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi  sadalās šādi:  4,5 ha- 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 – zeme zem ūdens. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

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

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 

un Grafisko daļu”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19. 

pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 

Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā R. L. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 



1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Grantiņi”  (īpašuma kadastra Nr. 5696 004 0016) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0005  – 4,7  ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības 

projektu.  

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0005 saglabāt zemes lietošanas 

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

 

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

 

 

23. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

 („Driksnas”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 005 0133) 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi S. K. 2015.gada 8.septembra iesniegumu,  kurā lūdz 

ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu „Driksnas”, kadastra Nr.5670 005 0133, kas atrodas Kūku un 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā un sastāv no 2 zemes gabaliem 9.4 ha platībā, 1 dzīvojamās mājas 

un 5 palīgēkām, divos atsevišķos īpašumos: 

1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0133  0.2 ha platībā uz kuras atrodas 1 

dzīvojamā māja un 5 palīgēkās. Saglabājot šim īpašuma  nosaukumu “Driksnas”. 

2) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0047  9.2 ha platībā. Piešķirot  īpašumam  

nosaukumu “Silva”. 

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

konstatēts, ka atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi atdalāmajai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 003 0047 sadalās šādi:  1,6 ha- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 7.6 ha  - mežs. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 

un Grafisko daļu” nekustamais īpašums (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0047) 

atrodas mežu teritorijā. 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16. punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā S. K. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Driksnas”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 005 0133) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0047  – 9.2 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0047  – 9.2 ha platībā noteikt  

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

(kods 0201). 

 

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

 

 

 



24. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Rozessala”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 008 0013) 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi V. T. 2015.gada 2.septembra iesniegumu,  kurā lūdz 

ļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma „Rozessala”, kadastra Nr.5676 008 0013, kas atrodas Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā un sastāv no 6 zemes gabaliem 54.2 ha platībā, zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu 5676  009 0085, kura platība ir 3,8 ha. Lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

atdalītajam īpašumam – lauksaimniecība. 

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

konstatēts, ka atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi atdalāmajai  zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 009 0085 sadalās šādi:  3.8 ha- lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā 

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

0101). Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 

un Grafisko daļu” nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16. punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā V. T. iesniegumu,  atklāti balsojot „par” - Dace 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), 

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

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Rozessala”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 008 0013) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0085  – 3,8 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 009 0085  – 3,8 ha platībā noteikt  

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

(kods 0101). 

 

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

 

 

 

Plkst. 11:41 deputāts M.Lazdāns atgriežas sēžu zālē. 

 

 

 

 

25. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Vēsmiņas” Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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



2015.gada 8.septembra iesniegumu Nr.026/2015 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”, kurā, 

lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu  „Vēsmiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

apzīmējums 5696 003 0194. 

 Iepazīstoties ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likumu, LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 30. punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace 

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Vēsmiņas”, Vīpes  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0194 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 1,8 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.projektētajai zemes vienībai – 0,9 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes 

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

26. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Druviņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi L. U. 2015.gada 10.septembra iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Druviņi”, kadastra Nr.5670 008 0030, 3 zemes gabalos.  

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija un 

nodomu protokols. 

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

nekustamais īpašums „Druviņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5670 008 0030 sastāv 

no vienas zemes vienības 7,8 ha kopplatībā, uz zemes gabala atrodas ēkas. Īpašums reģistrēts 

Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.96.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  

nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā.  Šo noteikumu 123.1p. nosaka, ka: 

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība 2 ha, bet atļautas esošas viensētas ar pagalmu 

atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta 

piekļūšana (piebraukšana). 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta pirmās daļas 3. 

punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 



Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā L. U.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Druviņi”, kadastra Nr. 5670 

008 0030 (kopējā platība 7,8 ha) sadalīšanai, ievērojot Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Druviņi” 

(pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils novada 

pašvaldībā.   

 

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

 

 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Daugavauzāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. M. 2015.gada 11.septembra iesniegumu, kurā 

lūdz atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Daugavauzāni”, kadastra Nr.5670 006 0036, 3 zemes gabalos. 

Lūdz noteikt visām sadalītajām zemes vienībām lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija, zemesgrāmatu apliecības kopija.  

Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 

nekustamais īpašums „Daugavauzāni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5670 006 0036 

sastāv no vienas zemes vienības 4.5 ha kopplatībā, uz zemes gabala atrodas ēkas. Īpašums reģistrēts 

Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.232.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un Krustpils 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”  

nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā (L3). Šo noteikumu 145.p. nosaka, ka: L3 

nozīmē teritorijas, kur atļauta mazāka jaunveidojamo zemes vienību platība ārpus apdzīvotām vietām 

(lauku teritorijā). Savukārt 149.p. nosaka, ka: Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 

5000 m2. 

Pamatojoties uz 2005. gada 1. decembra likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 

19. panta pirmo daļu, LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta pirmās daļas 3. 

punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Par 

Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā V. M.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace 

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



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

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Daugavauzāni”, kadastra Nr. 

5670 006 0036 (kopējā platība 4.5 ha) sadalīšanai, ievērojot Krustpils novada pašvaldības 

saistošos noteikumus Nr.2013/12 „Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Daugavauzāni” (pielikumā). 

3. Zemes ierīcības projektu trijos eksemplāros, tā apstiprināšanai, iesniegt Krustpils novada 

pašvaldībā.   

 

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

 

 

 

28. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata V. L. un A. M. B.  iesniegumus ar lūgumu anulēt personai deklarēto dzīvesvietu sakarā 

ar to, ka  personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā 

noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

1. Anulēt ziņas par J. Ū. deklarēto dzīvesvietu „Ziedkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot J. Ū.. 

 

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

Lēmumu izsūtīt[..] 

 

 

 

 

29. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

 Izskata I. S. iesniegumu ar lūgumu anulēt personām deklarēto dzīvesvietu sakarā ar to, ka  

personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā 

noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 



kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

1. Anulēt ziņas par S. Ā. deklarēto dzīvesvietu „Papardes”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, 

jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot S. Ā.. 

 

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

Lēmumu izsūtīt: [..] 

 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata I. S. iesniegumu ar lūgumu anulēt personām deklarēto dzīvesvietu sakarā ar to, ka  

personām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī personas minētajā īpašumā 

nedzīvo kopš 2011.gada. 

 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā 

noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, 

kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), 

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

1. Anulēt ziņas par D. Ā. deklarēto dzīvesvietu „Papardes”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, 

jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā  

2. Anulēt ziņas par A. Ā. deklarēto dzīvesvietu „Papardes”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, 

jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā  

3. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā un 

paziņot D. Ā.. 

 

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

Lēmumu izsūtīt: [..] 

 

 

 

31.  

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata N. V., personas kods [..], adrese [..], 2015.gada 16.septembra iesniegumu, kurā norāda, 

ka sakarā ar [..] dzīvesvietas maiņu,  lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņas vārdu.  

Ar P. S. pašvaldība bija noslēgusi īres un komunālo pakalpojumu līgumu par dzīvokli  „Dzeņi 

2”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. 



Ir saņemts Krustpils pagasta pārvaldes rakstveida saskaņojums. 

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

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

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

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

nosacījumus. 

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, ja 

tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja īrnieks 

vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 

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

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

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

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

 

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Dzeņi 2”, Krustpils pagasts, Krustpils novads,  īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu uz  N. V., personas kods [..], vārda. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai.  

3. N. V.  mēneša laikā ierasties Krustpils pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

 

 

32.  

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās I.Stupāne. 

 

2015.gada 14.septembrī saņemts I. I., personas kods [..], adrese: [..],  iesniegums ar lūgumu 

piešķirt īres tiesības uz dzīvokli “Zīlānu iela 122”-12. 

 No Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums piešķirt I. I. īres tiesības dzīvoklim 

“Zīlānu iela 122” dzīvoklis Nr.12, slēdzot līgumu uz vienu gadu. 

 19.05.1994. 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 Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Piešķirt uz vienu gadu dzīvojamās telpas īres tiesības I. I., personas kods [..], uz dzīvokli Nr.12 

dzīvojamā mājā “Zīlānu iela 122”, Zīlāni, Kūku pagastā, Krustpils novadā. 

2. I. I., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz 

dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā “Zīlānu iela 122”, Zīlāni, Kūku pagastā, Krustpils novadā un 

deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 



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

I. un nodot dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā “Zīlānu iela122”, Zīlāni, Kūku pagastā, Krustpils 

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

līguma.    

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

      

 

 

 

33.  

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 17.09.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2015.gada 15.septembra saņemto V. R., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

pārtraukt īres tiesības no dzīvojamās telpas “Rozessala 31” -5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads ar šī gada 1.septembri. Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemta Mežāres pagasta 

pārvaldes 2015.gada 15.septembra rakstveida piekrišana pārtraukt īres un komunālo pakalpojumu 

līgumu ar šī gada 1.oktobri. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un vēstuli, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka 

2015.gada 19.jūnijā ar  V. R. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.200 (5-177), telpas ir nodotas 

pagasta pārvaldei. 

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 

2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

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

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

Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, 

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

 

1. Izbeigt 2015.gada 19.jūnijā noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 200 (5-177) ar V. R., 

personas kods [..],  ar 2015.gada 1.oktobri. 

2. Uzdot V. R.viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par 

dzīvokļa “Rozessala 31” -5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, īri un komunālajiem 

pakalpojumiem, saskaņā ar Mežāres pagasta pārvaldes piestādīto aprēķinu. 

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

 

 

 

34. 

Par nekustamā īpašuma “Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads iegādi 

 

 Informē K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Informē K.Pabērzs, I.Stupāne. Informē R.Ragainis, I.Stupāne. 

izsakās K.Pabērzs. 

Variešu pagasta pārvaldes budžetā bija paredzēti līdzekļi, lai iegādātos nekustamo īpašumu 

“Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads no nekustamā īpašuma īpašnieka Valsts akciju 

sabiedrības “Latvijas Pasts”.  

 Nekustamais īpašums “Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads, reģistrēts Jēkabpils rajona 

zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0006 7964. Īpašnieks 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (NMK 40003052790). 



 Saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatā, nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0175, 0.0344 ha platībā, Uz zemes gabala atrodas: nedzīvojamā ēka – pasts 

(kadastra apzīmējums 5694 008 0175 001).  

 2015.gada 3. Septembrī, nekustamā īpašuma īpašnieks izsolē ar lejupejošu soli izsolīja 

nekustamo īpašumu. Dalībai izsolē pilnvarotā persona, Krustpils novada pašvaldības interesēs 

nosolīja par summu 1300 EUR. 

 Nekustamais īpašums robežojas ar nekustamo īpašumu “Variešu kultūras nams”, ar kadastra 

apzīmējumus 5694 008 0206, zemes un ēkas īpašnieks ir Krustpils novada pašvaldība. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, 

privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā, 

gan veidojot iestādes, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus 

(pārvaldes iestādes, s aprūpes, izglītības, kultūras, sporta u.c. iestādes). Šī paša likuma 15.panta 

pirmās daļas 5.punkts nosaka, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm 

un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants 

nosaka, ka publiskai persona, rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:  

1. Rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 

2. Manta atsavināma un nododam īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 

cenu; 

3. Manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 

Iegūstamā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība: zemei ir 72.00 EUR, ēkai  1102.00 EUR, 

kas kopā sastāda 1174.00 EUR. Ņemot vērā izsolē nosolīto vērtību 1300,00 EUR, ir samērīga, nav 

uzskatāma par paaugstinātu cenu, kuru publiskai personai atbilstoši Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 8.pantam būtu aizliegts iegādāties. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz augstāk minētiem tiesību aktiem, atklāti 

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

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piekrist iegādāties no Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nekustamo īpašumu – 

“Kokles”, Variešu pagasts, Krustpils novads 0.0344 ha platībā, kadastra Nr. 5694 008 0175, 

un slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai, pēc nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas, 

veikt samaksu par nekustamā īpašuma iegādi, un ņemt nekustamo īpašumu uzskaitē. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve 

 

 

 

35. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  

40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149.panta pirmo, otro daļu, 150.panta otro 

daļu, Likuma “Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks 

aizvieto  domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un ņemot vērā 2015.gada 16.septembra 

Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza, personas kods [..], iesniegumu, atklāti balsojot 

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

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam, personas kods [..], ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2015.gada 5.oktobra līdz 2015.gada 18.oktobrim, par laika periodu no 

20.06.2014. līdz 19.06.2015. 

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus laikā no 2015.gada 5.oktobra līdz 

2015.gada 18.oktobrim 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. 

 
Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam;  

2. Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Gundaram Kalvem 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:00 

 

 

Sēdes vadītājs ( 1.- 34.jautājums) K.Pabērzs 

 

Sēdes vadītājs (35.jautājums) G.Kalve 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 

  



 

Pielikums Nr.1  
Krustpils novada domes 23.09.2015. lēmumam  

“Par pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritēriju noteikšanu  

būvniecībai vai pārbūvei Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.  

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  

ietvaros un sanāksmju rīkošanu ar Krustpils novada  

uzņēmējiem par lauku ceļu infrastruktūras attīstību” 

(sēdes protokols Nr.13., 1.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības grants ceļu un ielu atlases kritēriji būvniecībai vai pārbūvei 

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

 

1. Krustpils novada pagastu pārvaldēm pasākuma pieejamais finansējums tiek aprēķināts, ievērojot 

aprēķina metodiku ar šādu proporciju: pagasta kopējais grants ceļu garums  - 40%, reģistrēto 

lauksaimniecības dzīvnieku skaits - 30% un laukaugu platība - 30%. 

 

2. Ceļu atlasei pagasta teritorijā tiek izmantoti šādi kritēriji: 

2.1. Uzņēmumu skaits, kuri ceļu izmanto regulāri savas uzņēmējdarbības vajadzībām: 

Uzņēmumi Punktu skaits 

Lauksaimniecības produkcijas ražošanas 

un pārstrādes uzņēmumi 

Par katru  3 punkti 

Pārējie uzņēmumi Par katru  2 punkts  

 

2.2. 2.1. punktā norādīto uzņēmumu ( katra) piesaistītais ES programmas finansējums: 

Saņemtais finansējums Punktu skaits 

Uzņēmums saņēmis atbalstu pievadceļa 

izbūvei uzņēmējdarbības objektam 

apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” (pasākuma 

kods 4.3.) 

3 punkti 

Uzņēmums kopš 2007.gada saņēmis ES 

programmu vai citu finanšu avotu 

finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai 

2 punkts 

 

2.3. Ceļš ir nozīmīgs apdzīvotības saglabāšanai: 

Saņemtais finansējums Punktu skaits 

Pie ceļa atrodas apdzīvotas viensētas vai 

daudzīvokļu mājas 

1 punkts 

Ceļu izmanto skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai 

2 punkts 

 

Ja pēc ceļu izvērtēšanas viena pagasta teritorijā vairāki ceļi saņem vienādu punktu skaitu, par priori-

tāru izvēlas to ceļu, kuru izmanto lielāks skaits Krustpils novadā reģistrētu uzņēmumu.   

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

23.09.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

23.09.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13., 3.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības iestāžu un aģentūru budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu 

izvērtēšana komisijas Nolikums 
Izdots pamatojoties uz LR likuma „ par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu; LR likuma „ 

Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, LR likuma „ par budžetu 

un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Krustpils novada pašvaldības (turpmāks tekstā- Pašvaldība) iestāžu un aģentūru 

budžeta, gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšana komisija (turpmāks tekstā- komisija) ir 

pašvaldības izveidota institūcija, kuras darbības mērķis ir pašvaldības budžeta projekta, 

pašvaldības budžeta grozījumu projekta un gada pārskatu izvērtēšana. 

1.2. Komisiju izveido, Komisijas Nolikumu un tā grozījumus apstiprina ar pašvaldības 

domes lēmumu. 

1.3. Komisijas Nolikums nosaka Komisijas pienākumus, tiesības, atbildību un darba 

organizāciju. 

1.4. Komisijas savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus „Par pašvaldībām”, 

Latvijas republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas republikas likumu „Par 

budžetu un finanšu vadību” , Pašvaldības domes lēmumus un Komisijas Nolikumu. 

1.5. Komisijas darbu finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

1.6. Komisijas darbu protokolē protokolists, kura darbs ir algots. 

1.7. Par Komisijas darbu atbildīgs ir komisijas priekšsēdētājs. 

1.8. Komisijas Nolikums ir saistošs visiem komisijas locekļiem. 

2. Komisijas pienākumi vai uzdevumi 

2.1. Komisija, pamatojoties uz Pašvaldības pārvalžu, iestāžu, struktūrvienību, nodaļu, 

speciālistu un Komisiju veiktajiem aprēķiniem un iesniegtajiem budžeta projektiem, 

vada Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu: 

2.1.1. Izskata Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognozes variantus; 

2.1.2. Izskata un nosaka budžeta prioritātes; 

2.1.3. Izvērtē iesniegtos pašvaldību pastāvīgo komiteju priekšlikumus; 

2.1.4. Izskata un izvērtē Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju (turpmāks 

tekstā- Budžeta tāmes izpildītājs) iesniegtos budžeta pieprasījumus; 

2.1.5. Lemj par līdzekļu piešķiršanu konkrētām budžeta programmām; 

2.1.6. Izskata un lemj par citiem jautājumiem, kas saistīti ar budžeta projektu 

sagatavošanu. 

2.2. Komisija vada pašvaldības budžeta grozījumu projektu sagatavošanu: 

2.2.1 Izvērtē iesniegtos Pašvaldības pastāvīgo komiteju priekšlikumus, lemj par papildu 

līdzekļu piešķiršanu konkrētām programmām;  

2.2.2 Izskata un izvērtē Budžeta tāmes izpildītāju iesniegtos budžeta grozījumu 

pieprasījumus; 

mailto:novads@krustpils.lv


2.2.3 Lemj par jaunu pasākumu (programmu) iekļaušanu budžeta grozījumu projektā; 

2.2.4 Dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja 

netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa; 

2.2.5 Izskata un lemj par citiem jautājumiem, kas saistīti ar budžeta grozījumu projekta 

sagatavošanu. 

2.3. Komisija, pamatojoties uz iestāžu, aģentūras un radniecīgās kapitālsabiedrības 

iesniegtajiem gada pārskatiem: 

2.3.1. Izvērtē gada pārskatus un budžeta izpildes rezultātus vai peļņas vai zaudējumu 

pārskatus; 

2.3.2. Sniedz priekšlikumus iestāžu, aģentūru un radniecīgo kapitālsabiedrību vadības 

darba izvērtēšanai. 

3. Komisijas tiesības 

3.1. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no Pašvaldības pārvaldēm, 

iestādēm, struktūrvienībām, nodaļām un speciālistiem nepieciešamo papildus 

informāciju par iesniegtajiem budžeta projektiem. 

3.2. Uzaicināt un Komisijas sēdi Pašvaldības budžeta tāmes izpildītājus vai speciālistus. 

3.3. Savas kompetences ietvaros iesniegt priekšlikumus Pašvaldības domes komitejās 

jautājumos, kas skar Pašvaldības budžetu. 

4. Komisijas atbildība 

4.1. Katrs komisijas loceklis ir atbildīgs par iesniegto budžeta pieprasījumu objektīvu 

novērtējumu. 

4.2. Komisijas locekļi pieņemot lēmumus vai veicot citas šajā Nolikuma minētās 

darbības budžeta pieprasījumu izvērtēšanas procesā, nedrīkst būt attiecīgo Budžeta 

tāmju izpildītāji, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā. 

4.3. Komisijas locekļi atbild par komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās informācijas 

par fiziskām un juridiskām personām konfidencialitāti. 

 

5. Komisijas sēdes 

5.1. Komisija savu darbu organizē sēdēs, kuras tiek sasauktas pēc nepieciešamības. 

5.2. Komisijas priekšsēdētājs: 

5.2.1. Organizē un vada komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību; 

5.2.2. Sasauc un vada komisijas sēdes, ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju un 

domes sēdēs; 

5.2.3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda komisijas priekšsēdētāja funkcijas viņa 

prombūtnes laikā. 

5.2.4. Komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja 

balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja, bet viņa 

prombūtnes laikā, Komisijas  priekšsēdētāja vietnieka balss. 

5.2.5. Par Komisijas darba nodrošinājumu ar Pašvaldības budžeta (tā grozījumu) 

projektu un gada pārskatu izskatīšanai nepieciešamajiem dokumentiem atbild 

Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas darbinieki.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

23.09.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

23.09.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13., 6.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/6 

„Grozījumi 25.02.2015. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

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

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

 LR likumu „Par pašvaldību   budžetiem”, 

 LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada pašvaldības funkciju veikšanai 

un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā”  

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2015.gadam” 

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2015.gadam ieņēmumos EUR 6977682   saskaņā 

ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13., 14.  un 15.pielikumu. 

 

2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 9208165, saskaņā 

ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13., 14.  un 15.pielikumu. 

 

3. Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 1637679 saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadam” 

4. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos EUR 499 036 saskaņā 

ar 16. pielikumu. 

 

5. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos EUR 74135, saskaņā 

ar  16. pielikumu. 

 

6. Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 172624 saskaņā ar 16.pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 
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