
 
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 28.oktobrī Nr.14. 

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, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektora vietnieks Kārlis Stars; Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva; sabiedrisko 

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

Širina, speciāliste jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās Angelina Smirnova, projektu 

koordinatore Astra Biseniece. 

 

Apbalvošanas komisijas loceklis Spodris Bērziņš. 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

Sēdē nepiedalās deputāte Vija Stiebriņa attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina no  darba kārtības izņemt jautājumu “Par dzīvojamās telpas īres tiesību 

piešķiršanu Variešu pagastā”, jo iedzīvotājs 20.10.2015. atsaucis iesniegumu.  

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

 Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 Par amata vienībām Variešu pagastā 

 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj veikt izmaiņas un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

mailto:novads@krustpils.lv


 

Darba kārtība: 

1. Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta” 

2. Par 2016.gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un 

sagatavošanas procesu 

3. Par personu lietu nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

4. Par ziedojuma  pieņemšanu 

5. Par līdzfinansējumu Ziemas gaisa balona festivāla organizēšanai 

6. Par līdzfinansējumu orientēšanās sacensību “Kāpa 2016” rīkošanai 

7. Par Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja amatalgu 

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

9. Saistošie noteikumi  Nr.2015/7„ Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu 

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” 

10. Par Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.- 2021.gadam 

11. Par grozījumiem Krustpils novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumā (sēdes protokols Nr. 8.,19) un 

2014.gada 23.jūlija lēmumā (sēdes protokols Nr. 9., 43)  

12. Par pašvaldības  īpašumā esošās zemes  „Kūkas Nr.33”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

13. Par nedzīvojamās telpas  Nr. 8 „Ambulance”,  Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads statusa maiņu  

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

15. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu  pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

19. Par iznomātās zemes vienības daļas maiņu  Variešu pagastā 

20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

21. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Mežāres pagastā 

22. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

23. Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

24. Par medību tiesību nomu 

25. Par zemes gabala atdalīšanu  („Kalves”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 008 0205) 

26. Par zemes gabala atdalīšanu („Lazdas 2”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0076) 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīznūži”  Kūku pagastā 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežvidi”  Vīpes pagastā 

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežsētas”  Variešu pagastā 

30. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu  

31. Par nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

32. Par nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

33. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0224 piešķiršanu nomā  

34. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils pagastā 

35. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

36. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

37. Par amata vienībām Variešu pagastā 

 

 

 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Informācija 

 

Izpilddirektora vietnieks Kārlis Stars informē, ka norit pēdējie darbi pie būvniecības objektiem. 

Noslēguma fāzē ir Sūnu skolas sporta laukuma rekonstrukcijas darbi, ir pabeigts darbs pie rotaļu laukuma 

iekārtošanas pirmsskolas izglītības grupiņai. Stadionam pie Sūnu skolas ir uzklāts gumijas segums. Pie 

vecās Sūnu skolas ir iekārtota šķēršļu josla. Notiek darbi Zīlānu estrādes būvniecībā.  Paralēli tiek 

projektēts elektrības un videonovērošanas projekts, pēc kā noritēs tīklu ievilkšana. Atašienes ciemā ir 

piegādāta kanalizācijas sūkņu stacija, nākošajā  nedēļā  plānots veikt caurdūrumu kanalizācijas 

spiedvadam. Norit darbi pie projektēšanas Spunģēnu sporta zāles paplašināšanai. Atašienes kultūras namu 

projektētāji ir apsekojuši un iepazinušies ar situāciju projektēšanas prasībām dabā. Veikts izvērtējums 

Spunģēnu gājēju celiņa iespējamajam izvietojumam starp pilsētu un Spunģēnu ciemu.  

 Ar Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju un kolēģiem ir apmeklēti trīs pagasti, kur organizētas 

sanāksmes par ceļu atjaunošanas darbiem.  

Medpunktos notiek darbi, lai nodrošinātu pieejamību. Mežāres ciemā tiek remontēta invalīdu uzbrauktuve 

un tiks uzstādītas durvis. Atašienes ciemā arī gatavo rampu uzbraukšanai. 

Notiek darbs ar dokumentāciju. Ir saņemts iesniegums no Kūku pagasta daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 

īrniekiem un īpašniekiem ar lūgumu mainīt apsaimniekotāju, jo nav apmierināti ar SIA “Spunģēni- 

Daugavieši” darbību. Jautājumu risināsim tuvākajā laikā, kad no atvaļinājuma atgriezīsies Andris Rutko.  

Jāturpina budžeta sastādīšana 2016.gadam. Pagastiem jāiesniedz priekšlikumi  līdz 20. novembrim par 

pamatbudžetu un priekšlikumi par investīciju plāna grozīšanu jāiesniedz līdz 10.decembrim. 

 

Speciāliste jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās Angelina  Smirnova informē par paveikto. 

TŪRISMA JOMĀ primārais darbs, kas veikts uzsākot darbu pašvaldībā bija: 

 informācijas par tūrisma un atpūtas piedāvājumu vākšana un apkopošana, informācijas 

sistematizēšana un datu bāzes veidošana. 

Krustpils novada primāro tūristu piesaistes objektu kopējais skaits tradicionālā izpratnē nav liels, ja 

salīdzina ar citiem populāriem tūrisma galamērķiem – pamatā to veido kultūrvēsturiskas nozīmes objekti 

(atsevišķi izdalot valsts un vietējas nozīmes), piemiņas vietas, kolekcijas un ekspozīcijas, dabas objekti,  

aktīvās atpūtas vietas, apskates saimniecības, amatnieku darbnīcas, kas interesentiem piedāvā ekskursijas.  

Sekundāro tūrisma pakalpojumu klāstu Krustpils novadā veido 11 uzņēmumi – novadā  darbojas 1 motelis 

“Sapnis”,  1 viesu nams “Avotiņi”, 3 brīvdienu mājas “Kalnsētas”, “Namiķis” un “Celmiņi” un 2 lauku 

mājas “Kalnieši” un “Kieģeļmāja”. Trīs naktsmītnēs pieejami ēdināšanas pakalpojumi, vienā pirts un 

vienā telšu vietas.  Novadā darbojas 4 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.  

 Pašvaldības mājas lapas tūrisma sadaļas izveide un regulāra informācijas aktualizēšana. 

Pašvaldības mājas lapā sadaļā tūrisms objekti ir sadalīti blokos -  apskates objekti, amatnieki un darbnīcas, 

aktīvā  atpūta utt.. Pieejams  arī kartogrāfiskais materiāls. Pieejama  noderīga informācija par sabiedrisko 

transportu, gidiem, WI-FI punktiem utt.  

Izvērtēta pieejamā tūrisma informācija TAVA informatīvajos materiālus    

 Informatīvo izdevumu par tūrisma pakalpojumiem (objektiem, servisu, maršrutiem utml.) 

plānošana, sagatavošana, izdošana un izplatīšana. 

Krustpils novada pašvaldība ar "Daugavas Savienības" finansiālo atbalstu izdeva  tūrisma bukletu 

“Krustpils novads Daugavas ūdeņu atspulgos”. Tūrisma ceļvedī publicēta novada tūrisma karte, kā arī 

atsevišķi izdalīti tūrisma objekti Daugavas krastā. 

Lai potenciālajiem ceļotājiem atvieglotu tūrisma maršrutu plānošanu, bukletā ietverto tūrisma objektu 

apraksts papildināts ar tā atrašanās vietas koordinātām. 

Buklets tiks izplatīts tūrisma informācijas centros kaimiņu novados, kā arī vietējos tūrisma objektos un 

uzņēmumos. Interneta vidē ar tūrisma ceļveža informāciju var iepazīties novada mājaslapā 

http://www.krustpils.lv/. 

http://www.krustpils.lv/


Jūnijā, uz autoceļa A12, degvielas uzpildes stacijā “VIRŠI-A” tika atklāts  informatīvais stends par 

Krustpils novada tūrisma objektiem.Informatīvais stends ir nozīmīgs ieguvums, jo sniedz iespēju tūristiem 

ērtāk atrast un sasniegt novada  apskates objektus, kā arī orientēties Krustpils novada sniegto tūrisma 

pakalpojumu piedāvājumā.  Stends veicina  tūrisma objektu atpazīstamību un apmeklētību gan vietējo, 

gan ārvalstu tūristu vidū. 

2015. gadā Krustpils novada pašvaldība realizēja Atašienes pagasta Marinzejas ezera un Kūku pagasta 

Baļotes ezera pludmales labiekārtošanas projektus. rudenī  Ar Zivju fonda finansiālo atbalstu tika uzstādīti 

informatīvie stendi, kas sniedz informatīvu un vizuālu informāciju par ezera atrašanās vietu, par tuvumā 

esošiem tūrisma objektiem un īsu informāciju par atļautajām un aizliegtajām darbībām ezeros. 

 Tūrisma objektu apsekošana un novērtēšana 

Tūrisma objektu apsekošanas gaitā notika pārbraucieni, kuru laikā tika apsekoti un inventarizēti 17 

tūrisma objekti Krustpils novadā.   

Katrs piemērs uzskatāmības dēļ tika analizēts pēc noteikta algoritma - objekts tips, objekta nosaukums, 

atrašanās vieta: objekta atrašanās vieta, īss objekta raksturojums: sniegts īss analizējamā teritorijas, 

objekta vai sugas situācijas apraksts, tūrisma informācijas pieejamība (norādīti konkrēti informatīvie 

avoti, kuros attiecīgā teritorija, objekts ir popularizēti ar tūrismu saistītos izdevumos, Internetā vai 

plašsaziņas līdzekļos), esošās situācijas apraksts.  

Apsekošana veikta ar mērķi veikt īsu situācijas analīzi un  norādīt galvenās problēmas tūrisma kontekstā. 

Rezultātā formulēt iespējamos priekšlikumus situācijas uzlabošanai vai problēmas novēršanai. 

 Informācijas sniegšana klātienē,  pa tālruni, elektroniski tūristiem, nozares pārstāvjiem utt. 

Ir samērā maz ir tādu ceļotāju, kas brauc atpūsties tieši uz Krustpils novadu, līdz ar to viena no galvenajām 

mērķauditorijām ir caurbraucēji un atpūtnieki, kas dodas uz citiem galamērķiem. Vasaras un ziemas 

sezonā klientu loks sevišķi neatšķiras – caurbraucēji un pastāvīgie klienti iegriežas visa gada garumā. 

Nakšņošanas sektorā konkurence ir vāja, jo arī piedāvājums ir ļoti mazs, ceļotājiem nav daudz izvēles 

iespēju nakšņošanai.  

 Informācijas sagatavošana medijiem par tūrisma aktualitātēm novadā,  

 Dalība Zemgales tūrisma asociācijas darba grupās un semināros, 

 Pieredzes apmaiņas brauciena uz Ludzas novada pašvaldību. 

 9. oktobrī Krustpils novada domes deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji un pašvaldības administrācijas 

speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ludzas novada pašvaldību.  

 Velotūristu takas pilnveide dabas parkā “Laukezers” 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 Informācijas bāzes par novada mājražotājiem izveide, lai noskaidrotu kāda ir pašreizējā situācija 

šajā jomā un kādas ir attīstības iespējas novadā; 

 Seminārs par aktualitātēm mājražošanā «Pārtikas amatniecība un  ēdināšanas pakalpojumi  

līdzsvarotai dzīvei laukos!" ; 

 Seminārs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Latvijas Lauku attīstības programmas 

pasākumiem; 

 Dalība izstādē «RIGA FOOD 2015»; 

 Izveidota sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu  informācijas centru;  

 Novada uzņēmēju informēšana par sanāksmēm par grants ceļu tīklu attīstību novadā; 

JAUNATNE 

• Iesaistīšanās projektā «PROTI UN DARI»; 

• Sadraudzības pilsētas San Gregorio Magno jauniešu uzņemšana Krustpils novada pašvaldībā; 

• Krustpils novada pašvaldības skolēnu brauciens uz Eiropas U18 čempionāta spēlēm;    

• I Sēlijas novadu  JAUNIEŠU DIENAS 2015 Viesītē; 

• Sadraudzības  pasākums Viesītes kultūras pils jaunatnes iniciatīvu centrā 30.10.2015. 

 



1. 

Par projektu „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta” 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2. un 6. punktu un MK noteikumiem Nr.215 

„Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt projekta „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta” finanšu 

plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 960.00 

Attiecināmās izmaksas 960.00 

Publiskais finansējums (89%) 855.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 105.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

2. Projekta līdzfinansējumu 105.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis), nepieciešamības gadījumā nodrošinot projekta priekšfinansējumu no 

pašvaldības pamatbudžeta. 

3. Par projekta „Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 3.kārta” vadītāju apstiprināt 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatori Astru Bisenieci. 

 

 

2. 

Par 2016.gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un 

sagatavošanas procesu 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pnata pirmo daļu, Krustpils novada 

pašvaldības 2010.gada 17.februāra domes lēmumu Nr.3,4. punktu „Par Krustpils novada pagastu pārvalžu 

un novada administrācijas, to struktūrvienību, iestāžu un aģentūras budžeta ieņēmumu-izdevumu tāmēm 

un to grozījumiem un izpildi un informācijas sniegšanu”, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Apstiprināt 2016.gada budžeta prioritātes:  

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības 

struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projektu ieviešanai; 



1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem 

investīciju projektiem, kas iekļauti "Krustpils novada attīstības programmas 2013.- 

2019.gadam” Rīcības plāna Investīciju plānā.  

1.2.  Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšana. 

1.3. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts.  

1.4. Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.  

2. Noteikt budžeta izdevumu sadalījumu: 

2.1. Atlīdzībai centralizēti pēc apstiprinātajiem štatu sarakstiem un darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikuma.  

2.2. Saimnieciskās darbības, uzturēšanas izdevumiem un pamatkapitāla atjaunošanai pagastu 

pārvaldēs un to pastarpinātās iestādēs, struktūrvienībās plānot,  pielietojot koeficientu 0.9 no 

tekošam gadam apstiprinātiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.oktobri, plānojot 

budžetu pēc iedzīvotāju skaita uz 2015.gada 1.janvāri attiecīgajā pagasta pārvaldē. 

2.3. Finansēšanas daļu (aizņēmumu atmaksa, līdzekļu atlikums uz gada sākumu) paredzēt attiecīgās 

pagasta pārvaldes budžetā. 

2.4. Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, kultūras, sporta un bibliotēku pasākumu un fonda atjaunošanas 

izdevumus, savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem izdevumus, paredzēt novada budžetā, nenovirzot pagasta pārvalžu izdevumos.  

3. Investīciju projektu un ES struktūrfondu projektu finansējumu nodalīt no pagastu pārvalžu 

budžetiem. 

4. Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijai izvērtēt pieprasījumus 

2016.gadam. 

5. Sastādot novada budžeta projektu 2016.gadam, izpilddirektoram noteikt budžeta sagatavošanas 

darba organizāciju.  

 

 

3. 

Par personu lietu nodošanu Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēm 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 69., 69.2 pantu, Izglītības likuma 30.panta  otro daļu un 

Novada izglītības iestāžu izvērtēšanas darba grupas 2015.gada 5.oktobra sēdes ierosinājumu, lai 

saimnieciski un efektīvi būtu iespējams vadīt izglītības iestādi, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1. Uzdot: 

1.1. Krustpils novada Atašienes pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas direktoram, saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru, 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā strādājošo izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla 

un tehnisko darbinieku, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, personas lietas, saskaņā ar 

Nodošanas- pieņemšanas aktu līdz 2015.gada 1.decembrim; 

1.2. Atašienes pagasta pārvaldes vadītājam: 

1.2.1.  saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Atašienes pagasta 

pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 1.1.punktam; 



1.2.2. nodot Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktora personas lietu novada pašvaldības 

Personālvadības speciālistam. 

1.3. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktoram: 

1.3.1. saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 1.1.punktam; 

1.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru; 

1.4. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram pārslēgt darba līgumu ar Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktoru. 

2. Uzdot: 

2.1. Krustpils novada Kūku pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Sūnu pamatskolas 

direktoram, saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru, Sūnu pamatskolā 

strādājošo izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku, kuri tiek 

finansēti no pašvaldības budžeta, personas lietas saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas aktu; līdz 

2015.gada 1. decembrim; 

2.2. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo 

domes sēdi Kūku pagasta pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 2.1.punktam. 

2.3. Sūnu pamatskolas direktoram: 

2.3.1. saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Sūnu pamatskolas 

nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 2.1.punktam; 

2.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru; 

3. Uzdot: 

3.1. Uzdot Krustpils novada Krustpils pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Krustpils 

pamatskolas direktoram, saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru, Krustpils 

pamatskolā strādājošo izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku, 

kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, personas lietas saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas 

aktu līdz 2015.gada 1.decembrim; 

3.2. Krustpils pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz 

nākošo domes sēdi Krustpils pagasta pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 

3.1.punktam. 

3.3. Krustpils pamatskolas direktoram: 

3.3.1. saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Krustpils 

pamatskolas nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 3.1.punktam; 

3.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru; 

3.4. Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram pārslēgt darba līgumu ar Krustpils pamatskolas 

direktoru. 

4. Uzdot: 

4.1.  Krustpils novada Mežāres pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Mežāres 

pamatskolas direktoram, saskaņojot ar Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru, Mežāres 

pamatskolā strādājošo izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku, 

kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, personas lietas saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas 

aktu līdz 2015.gada 1.decembrim; 

4.2. Mežāres pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz 

nākošo domes sēdi Mežāres pagasta pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 

4.1.punktam; 

4.3. Mežāres pamatskolas direktoram: 



4.3.1. saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Mežāres 

pamatskolas nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 4.1.punktam; 

4.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru. 

5. Uzdot: 

5.1. Uzdot Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Variešu 

sākumskolas direktoram, saskaņojot ar Novada pašvaldības izpilddirektoru, Variešu sākumskolā 

strādājošo izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku, kuri tiek 

finansēti no pašvaldības budžeta, personas lietas saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas aktu; līdz 

2015.gada 1.decembrim; 

5.2. Variešu pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo 

domes sēdi Variešu pagasta pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 5.1.punktam; 

5.3. Variešu sākumskolas direktoram; 

5.3.1.  saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Variešu 

sākumskolas nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 5.1.punktam; 

5.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru. 

6. Uzdot:  

6.1. Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldes vadītājam nodot Krustpils novada Vīpes pamatskolas 

direktoram, saskaņojot ar Novada pašvaldības izpilddirektoru, Vīpes pamatskolā strādājošo 

izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku, kuri tiek finansēti no 

pašvaldības budžeta, personas lietas saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas aktu līdz 2015.gada 

1.decembrim.  

6.2. Vīpes pagasta pārvaldes vadītājam, saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo 

domes sēdi Vīpes pagasta pārvaldes nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 6.1.punktam; 

6.3.  Vīpes pamatskolas direktoram; 

6.3.1.  saskaņojot ar novada pašvaldības juristu, iesniegt uz nākošo domes sēdi Vīpes 

pamatskolas nolikuma grozījumus, atbilstoši šī lēmuma 6.1.punktam; 

6.3.2. pieņemot darbā izglītības darbiniekus, izglītības atbalsta personālu un tehniskos 

darbiniekus, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, saskaņot ar izpilddirektoru. 

7. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt  Krustpils novada izglītības iestādēs strādājošo 

izglītības darbinieku, izglītības atbalsta personāla un tehnisko darbinieku (PI skolotāju, PI skolotāju 

palīgu, psihologu, logopēdu, medmāsu, bibliotekāru, apkopēju, sētnieku, kurinātāju, strādnieku, 

santehniķu, elektriķu, palīgstrādnieku, kurinātāju, u.c.), kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, 

noslodzes izvērtēšanu un iesniegt uz domes sēdi amata vienību un slodžu apstiprināšanai. 

8. Uzdot Krustpils novada izglītības iestāžu direktoriem ar 2016.gada 1.janvāri nodrošināt Personāla 

uzskaites informācijas sistēmas KADRI ieviešanu visās Krustpils novada izglītības iestādēs. 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm; 

2. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Sūnu pamatskolas, Mežāres pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Krustpils pamatskolas, 

Variešu sākumskolas direktoriem 

 

 

 

4. 

Par ziedojuma  pieņemšanu 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 



 

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības nolikumu „Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā” un 2015.gada 6.oktobrī saņemto deputāta 

Jura Puriškeviča iesniegumu, kurā tiek lūgts pieņemt ziedojumu no nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”” 

palīdzības sniegšanai Vīpes pagasta ģimenei pēc ugunsgrēka- saimniecības ēkas remontam EUR 1722 

apmērā. 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Pieņemt ziedojumu no nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”” EUR 1722 apmērā palīdzības 

sniegšanai Vīpes pagasta ģimenei pēc ugunsgrēka- saimniecības ēkas remontam, slēdzot 

ziedojuma pieņemšanas līgumu. 

2. Atbildīgais par lēmumu izpildi Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja I.Šeinova. 

 

 

 

5. 

Par līdzfinansējumu Ziemas gaisa balona festivāla organizēšanai 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

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

Izsakās Dz.Skalbe, D.Broka, J.Pastars, paskaidro I.Lauva. 

 

2015.gada 21.augustā ir saņemts biedrības SIA “Sky Amazons’ iesniegumus ar lūgumu atbalstīt 

Latvijā nebijuša un unikāla pasākuma- ziemas gaisa balonu festivāla LOVE CUP 2016- norisi novada 

teritorijā 2016.gada 14.februārī.  Kopējā festivāla izmaksu tāme ir EUR 42374. 

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

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Dzintars Skalbe, Mārtiņš Felss ( 2 balsis), Krustpils novada 

dome nolemj: 

 Paredzēt 2016.gada kultūras pasākumu budžetā EUR 5000 kā līdzfinansējumu Ziemas gaisa 

balonu festivāla LOVE CUP 2016 norisei. 

 

 

 

6. 

Par līdzfinansējumu orientēšanās sacensību “Kāpa 2016” rīkošanai  

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

2015.gada 7.oktobrī Krustpils novada pašvaldībā tika saņemts Orientēšanās kluba “Kāpa” 

iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt XXX tradicionālās starptautisko orientēšanās sacensību “Kāpa 



2016” norisi Krustpils novada teritorijā 2016.gada 8.-10 jūlijā. Kopējās sacensību izmaksas ir EUR 40000, 

no novada budžeta klubs lūdz EUR 2000 atbalstu. 

 

Izsakās D.Broka, paskaidro K.Pabērzs. Jautā D.Broka, atbild V.Golubevs. Informē K.Pabērzs. Izsakās 

D.Vītola. 

 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

 Paredzēt 2016.gada sporta pasākumu budžetā EUR 2000 kā līdzfinansējumu orientēšanās 

sacensību “Kāpa 2016” rīkošanai Krustpils novada teritorijā. 

 

 

7. 

Par Mežāres pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja amatalgu 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

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” un 2015.gada 23.septembra domes sēdes protokola Nr.13.9.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, Pēteris 

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

 

Apstiprināt ar 2015.gada 1.novembri līdz 2015.gada 31.decembrim Mežāres pamatskolas direktores 

pienākumu izpildītāja amatalgu, kas tiek finansēta 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 

Mežāres pamatskola 542.53 472,53 70 

 

 

 

8. 

Par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 



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

tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1., 2., 6., 7. un 9.pantu, 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo daļu, Administratīvā 

procesa likuma 70.pantu, 363.pantu,  ņemot vērā 2015.gada februāra mēnesī nosūtīto maksājuma 

paziņojumu  un 2015.gada jūlija  mēnesī nosūtīto  brīdinājumu, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no nekustamo īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu, saskaņā ar zemāk norādīto sarakstu pēc stāvokļa uz 

08.10.2015 

 

  

Nekustamais 

īpašums 

personas 

kods 

Nekustamā 

īpašuma 

īpašnieks/valdītājs 

nekustamais īpašuma nodoklis (EUR) 

  Parāds 

pamatp. 

palielin. 

Nokavēj. 

nauda Kopā 

1 

Strautiņi, Vīpes 

pag. [..] [..] 277,22   87,64 364,86 

2 Zīlītes, Kūku pag. [..] [..] 98,4   41,01 139,41 

3 

Ruļļi, Variešu 

pag. [..] [..] 175,45   61,33 236,78 

4 

Delles, Mežāres 

pag. [..] [..] 116,6   55,85 172,45 

5 

Irbēni, Mežāres 

pag. [..] [..] 161,63   83,58 245,21 

6 

Zīlītes 1, Vīpes 

pag. [..] [..] 146,94   68,49 215,43 

7 

Druvasnieki 16, 

Mežāres pag. [..] [..] 188,96   68,36 257,32 

8 

Bērzumājas, 

Atašienes pag. [..] [..] 144,12   55,87 199,99 

9 

Naglīši, Krustpils 

pag. [..] [..] 103,6   44,7 148,3 

10 Kārkli, Vīpes pag. [..] [..] 185,26   76,45 261,71 

11 

Lejas Leimaņi, 

Variešu pag. [..] [..] 272,31 1,03 161,35 434,69 

12 

Līkumu Ierniņi, 

Variešu pag. [..] [..] 14,64 0,15 14,31 29,1 

13 

Dūmāki, Variešu 

pag. [..] [..] 174,51 25,01 100,41 299,93 

14 

Petkūni, Variešu 

pag. [..] [..] 64,52 2,93 44,26 111,71 

15 

Jānīši, Krustpils 

pag. [..] [..] 104,92   57,96 162,88 

16 

Vilkauši, 

Atašienes pag. [..] [..] 62,87   48,11 110,98 

17 

Iraidas, Variešu 

pag. [..] [..] 127,35   44,4 171,75 

18 

Sauleskalns, 

Mežāres pag. [..] [..] 244,92   92,92 337,84 

19 

Rozessala 3 - 18, 

Mežāres pag. [..] [..] 3,75   2,21 5,96 

20 

Lielvecumi, 

Mežāres pag. [..] [..] 117,92   47,4 165,32 

21 

Podnieki, 

Mežāres pag. [..] [..] 241,65   35,57 277,22 

22 

Jaunturciņi, 

Mežāres pag. [..] [..] 109,64   45,77 155,41 

23 

Rozessala 1-3, 

Mežāres pag. [..] [..] 11,14   4,53 15,67 



24 

D/s Vārpa Nr.13, 

Kūku pag. [..] [..] 43,14   12,53 55,67 

25 

Ausmas, Kūku 

pag. [..] [..] 313,52   50,48 364 

26 

Gustiņi, Kūku 

pag. [..] [..] 92,58   14,55 107,13 

27 

Laumiņas, Kūku 

pag. [..] [..] 166,89   26,18 193,07 

28 

Liesmas, Vīpes 

pag. [..] [..] 98,02   98,02 196,04 

29 

Priežkalni, Vīpes 

pag. [..] [..] 249,65   131,59 381,24 

30 

Ormaņi, Krustpils 

pag. [..] [..] 35,44   20,71 56,15 

        

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

3. Uzdot juristei un nekustamā īpašuma nodokļa administratorei sagatavot izpildrīkojumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegšanai Zemgales apgabaltiesas piekritības zonā 

praktizējošiem Zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

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

19, Jelgava) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam paziņots administratīvs akts.  

 

 

 

9. 

Saistošie noteikumi  Nr.2015/7 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu 

piemērošanu Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 15.10.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu  un likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.1punktu, 2.panta 8. un  8.1daļu, 3.panta  1.4 un 1.6daļu,  9.panta otro daļu, pārejas 

noteikumi 58.un 59.punktu, ņemot vērā Finanšu un grāmatvedības nodaļas ieteikumu, 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, Pēteris 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada domes saistošos noteikumus  Nr. 2015/7 „ Par nekustamā īpašuma 

nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” 

(pielikumā). 

2. Noteikt, ka Krustpils  novada domes saistošie noteikumi Nr. 2015/7 „ Par nekustamā īpašuma 

nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” ” 

stājas spēkā  ar 2016.gada 1.janvāri. Tie ir brīvi pieejami Krustpils novada domē, publicējami 

Krustpils novada domes mājas lapā internetā un Krustpils novada laikrakstā „Krustpils 

Novadnieks”. 

3. Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi rakstveidā un elektroniskā 

veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai.  

 

 

 



 

10. 

Par Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.- 2021.gadam 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns, D.Broka, K.Pabērzs. 

 

Likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.  

Iepazīstoties ar informāciju par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" dalībnieku 07.08.2015.g. 

kopsapulces lēmumu, ka tiek uzsākta Vidusdaugavas  reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna  2015.-

2021.gadam projekta izstrāde. Laika posmā no 12.08.2015. līdz 22.09.2015. notika sabiedriskā 

apspriešana par tā ietekmi uz vidi ar SA poligonā "Dziļā vāda" organizēto sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmi 2015.gada 07.septembrī. 

Ir izvērtēti un iestrādāti plānā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie sabiedrības un iesaistīto 

institūciju izteiktie priekšlikumi un viedokļi. 

Aktualizētais plāna projekts elektroniski ir pieejams www.spaao.lv  sadaļā "Paziņojums". 

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

,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Apstiprināt Vidusdaugavas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu  2015.-2021.gadam. 

2. Noteikt, ka par plāna izpildes koordināciju ir atbildīga  SIA "Vidusdaugavas SPAAO" , Reģ. 

Nr.55403015551.   

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

 

 

 

11. 

Par grozījumiem Krustpils novada domes 2014.gada 18.jūnija lēmumā (sēdes protokols Nr. 8.,19) 

un 2014.gada 23.jūlija lēmumā (sēdes protokols Nr. 9., 43)  

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā D.Broka, informē I.Stupāne. Izsakās K.Pabērzs. 

Izskata  2015.gada 9.septembra Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļās vēstuli Nr. 2-

04.1-Z/283 “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0836”,  kurā konstatē, ka 1995.gada 

26.novembrī ierādot zemes robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0064, zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0836 0,0253 ha platībā saskaņā ar izgatavoto zemes robežu plānu ir 

iekļauta zemes vienībā  ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0064. 

 Ņemot vērā augstāk minēto, lai labotu pieļauto neprecizitāti, Valsts zemes dienesta Zemgales 

reģionālās nodaļa, lūdz atcelt 2014.gada 18.jūnija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols 

Nr.8.,19) “Par Krustpils novada pašvaldībai piekritīgajām precizētajām lauku apvidus zemes vienībām”  

un 2014.gada 23.jūlija Krustpils novada domes lēmumu sēdes (protokols Nr. 9., 43) “Par Krustpils novada 

domes 2014.gada 18.jūnija lēmuma Nr.19 (protokols Nr.8.,19.p.) “Krustpils novada pašvaldībai 

piekritīgajām precizētajām lauku apvidus zemes vienībām” precizēšanu” daļā par: 

http://www.spaao.lv/
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


Krustpils 

novads 

Kūku pagasts Starpgabals  

(pašvaldība) 

5670 007 0836  0.0253  

  

Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, un 2015.gada 

9.septembra Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļās vēstuli Nr. 2-04.1-Z/283 “Par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0836”, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 

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

 

1. Atcelt 2014.gada 18.jūnija Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8.,19) “Par 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgajām precizētajām lauku apvidus zemes vienībām”  un 2014.gada 

23.jūlija Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 9., 43) “Par Krustpils novada domes 

2014.gada 18.jūnija lēmuma Nr.19 (protokols Nr.8.,19.p.) “Krustpils novada pašvaldībai piekritīgajām 

precizētajām lauku apvidus zemes vienībām” precizēšanu” daļā par: 

Krustpils 

novads 

Kūku pagasts Starpgabals 

(pašvaldība) 

5670 007 0836  0.0253  

 

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

 

 

 

 

12. 

Par pašvaldības  īpašumā esošās zemes  „Kūkas Nr.33”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 
 
Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā D.Broka, atbild K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns. 

 

2015.gada 16.septembrī saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, 

reģ.Nr.45402003106,  juridiskā adrese: Lielā iela 26 C, Jēkabpils, valdes priekšsēdētāja J. G., iesniegums, 

kurā norāda, ka uz pašvaldības zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 005 0233, ir ieguvis īpašumtiesības uz 

būvi ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233 001. Līdz ar minēto, iesniedzējs vēlas iegādāties pašvaldības 

zemi.  

Krustpils novada pašvaldība izskatot iesniegumu konstatē, ka : 

1. Kūku pagasta padome ar 2000.gada 1.augusta  Nomaksas Pirkuma līgumu ir atsavinājusi 

nedzīvojamo ēku „Kūkas -33” (kadastra Nr. 5670 005 0233 001),  

2. 2002.gada 11.februārī sastādīts akts par nekustamā īpašuma (ēkas)  „Kūkas -33” (kadastra 

Nr. 5670 005 0233 001) nodošanu  Pircējai - Jēkabpils A.Grišānes individuālais uzņēmums „PEKAUSIS” 

īpašniecei A. G.; 

3. 2002.gada 6.decembrī Kūku pagasta padomes priekšsēdētājas vietas izpildītāja Regīna 

Vilnraga ar dokumentu Nr. 1-9/11, sastādījusi apliecinājumu 2000.gada 1.augusta Nomaksas pirkuma 

līguma saistību izpildi. 

4. Saskaņā ar Lursoft datu bāzi Jēkabpils A.Grišānes individuālais uzņēmums „PEKAUSIS”  

pārreģistrēts uz  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106, kas ir tiesību 

saistību pārņēmējs. 

5. Zeme zem nedzīvojamās ēkas „Kūkas -33” (kadastra Nr. 5670 005 0233 001) un uz zemes 

gabala ēka, ir Krustpils novada pašvaldības īpašumā, īpašuma tiesības nostiprinātas Kūku pagasta  



pašvaldībai (nodokļu maksātāja kods 90000021961), ar Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000058764.  

6. Līdz ar minēto, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106,  

juridiskā adrese: Lielā iela 26 C, Jēkabpils, pašreiz, neizdalot no augstāk minētās zemesgrāmatas būvju 

īpašumu nevar ierakstīt zemesgrāmatā nopirktās ēkas uz sava vārda kā atsevišķu īpašumu.  

7. Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 8.oktobra  vērtējumu – zemes gabala ar kadastra Nr. 5670 

005 0233 1543.kv.m platību, kas atrodas Krustpils novadā, Kūku pagastā, “Kūkas 33”, zemes gabala 

tirgus vērtība  ir 1000 EUR. 

8. Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 32.73,    

un novērtēšanu sastādās 144.00 EUR,   

9. Kopējā nosacītā cena sastādās 1176.73 EUR. 

Pastāvot minētiem apstākļiem, kā arī pamatojoties uz Civillikuma 994.pantu, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu 8.panta otro daļu un uz 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un 

otro daļu, 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas 

manta” 38.punktu, 2015.gada 16.septembra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PEKAUSIS”, 

reģ.Nr.45402003106,  atsavināšanas ierosinājumu, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 

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

  

1. Nodot  atsavināšanai  nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Kūku pagasts, Kūkas „Kūkas Nr.33”  

ar kadastra numurus 5670 005 0233, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233), ar 

kopējo  1543 kv.m platību. 

2.  Noteikt  nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu, kas  ir vienāda ar 

nosacīto cenu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punkta noteiktumiem. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienības Krustpils novads, Kūku pagasts, Kūkas „Kūkas 

Nr.33”  ar kadastra numurus 5670 005 0233, (ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233), ar kopējo  

1543 kv.m. platību  nosacīto cenu  1 176.73 EUR. 

4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„PEKAUSIS”, reģ.Nr.45402003106,  juridiskā adrese: Lielā iela 26 C, Jēkabpils nosūtīt 

atsavināšanas paziņojumu. 

5. Pēc apliecinājuma saņemšanas juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.  

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta atsavināšanas, 

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu ar kadastra numuru 5670 005 0233, (zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 5670 005 0233), ar kopējo platību 1543 kv.m. 

7. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas 

ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

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

Jelgava, LV-3007. 

 
 

 

 



 

13. 

Par nedzīvojamās telpas  Nr. 8 „Ambulance”,  Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads statusa 

maiņu  

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās  daļas 

27.punktu, nedzīvojamo telpu Nr.8 „Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads,  mainīt uz 

dzīvojamo telpu grupu, veicot attiecīgas izmaiņas ēkas tehniskajā pasē un Kadastra informācijas sistēmā, 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Mainīt nedzīvojamās telpas Nr.8 „Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads  statusu 

uz dzīvojamo telpu 

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

 
 

 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata 2015.gada 17.septembrī saņemto N. B. iesniegumu, kurā lūdz lauzt 2014.gada 2.jūnijā 

noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.8-47/14/6 par dzīvokli Nr.2 

“Ambulance”, Variešu  pagasts, Krustpils novads ar šī gada 30.septembri.  

Variešu pagasta pārvaldes vadītājs A.Jaksons 2015.gada 16.septembrī sniedzis saskaņojumu.  

Izskatot augstāk minētos iesniegumu un pārvaldes saskaņojumu, Krustpils novada pašvaldības 

konstatē, ka 2014.gada 2.jūnijā ar  N. B. noslēgts Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgums 

Nr.8-47/14/6 par dzīvokli  Nr.2 “Ambulance”, īrniekam nav parādu. 

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

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 2., 9.punktu, likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. saistošajiem noteikumiem 

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

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

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

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

 

1. Izbeigt 2014.gada 2.jūnijā noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu Nr.8-

47/14/6 par dzīvokli Nr.2 “Ambulance”, Variešu  pagasts, Krustpils novads ar šī gada 30.septembri ar 

Nikolaju Bogdanovu. 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10956:2-par-sociala-dzivokla-statusa-pieskirsanu-dzivoklim-nr-29-daugavpils-iela-41-balvi-balvu-novads&catid=445:12-03-2015-protokols-nr-4&Itemid=304&lang=lv


 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

2015.gada 17.septembrī saņemts Z. G.,  adrese: [..], iesniegumu ar lūgumu piešķirt  dzīvojamo 

platību. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums piešķirt Z. G. īres tiesības dzīvoklim 

Nr.2 “Ambulance”. 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības Z. G., uz dzīvokli Nr.2 mājā “Ambulance”, Variešu pagastā, 

Krustpils novadā. 

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

dzīvokli Nr.2 mājā “Ambulance”, Variešu pagastā, Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc 

minētās adreses. 

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

un nodot dzīvokli Nr.2  mājā “Ambulance”, Variešu 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. 

      

 

 

16. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās P.Gravāns, I.Jaksone, D.Vītola, Dz.Skalbe, K.Pabērzs, P.Gravāns. 

 

Izskata D. K., personas kods [..],  2015.gada 5.oktobra iesniegumu, kurā tiek lūgts piešķirt vienu istabu 

sociālā dzīvoklī Variešos. 

 Variešu  pagasta pārvaldes vadītājs, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  2015.gada 5.oktobrī ir uzlicis 

saskaņojumu, norādot, ka piekrīt piešķirt dzīvojamo platību, vienu istabu komunālajā  dzīvoklī “Māja 

Nr.4 Variešos” dz.16. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem, dzīvoklis Nr.16 „Māja Nr.4 Variešos”, kadastra 

apzīmējums 5694 008 0211 001 016, telpu grupu nosaukums – dzīvoklis; lietošanas vieds – 1122 

triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa. 



2. Dzīvokļa īpašums ir pašvaldības bilancē, atsevišķs dzīvokļa īpašums nav nostiprināts 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības  uz vienu istabu komunālajā dzīvoklī D. K., personas kods [..],  

dzīvoklī Nr.16 dzīvojamā mājā “Māja Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagastā, Krustpils novadā. 

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

dzīvokļa Nr.16 vienu istabu dzīvojamā mājā “Māja Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar D. K. 

un nodot vienu istabu dzīvoklī Nr.16 dzīvojamā mājā Māja Nr.4 Variešos”, Varieši, Variešu 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. 

 
 

 

 

17. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild P.Gravāns. Paskaidro I.Stupāne. Jautā Broka, izsakās J.Pastars, P.Gravāns, 

O.Stalidzāns, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata 2015.gada 5.oktobrī saņemto I. D. iesniegumu, kurā lūdz lauzt īres līgumu ar 2015.gada 

5.oktobrī uz dzīvokli Nr. 12 mājā “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemta Mežāres pagasta pārvaldes 2015.gada 6.oktobra 

vīza, kurā norādīts, ka  dzīvoklis ir nodots, akts nodots grāmatvedībā. 

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un Mežāres pārvaldes vadītājs vīzu, Krustpils novada 

pašvaldības konstatē, ka 2013.gada 11.oktobrī ar  I. D. noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.5-155, 

uz dzīvojamām telpām ir parāds par summu 433.45 EUR, 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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

1. Izbeigt 2013.gada 11.oktobrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.5-155 ar I. D.. 

2. Uzdot I. D. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas veikt galīgo norēķinu par kopīgo 

summu 433.45 EUR par dzīvokļa Nr.12, “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads, īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Mežāres  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. 

 

 

 

 

18. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 7.oktobrī saņemts T. S., personas kods [..], iesniegums ar lūgumu nodrošināt ar 

dzīvojamo platību. 

 No Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums piešķirt dzīvokli  “Rozessala 3” 

dzīvoklī Nr.12. 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības T. S., personas kods [..],  uz dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā 

“Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā. 

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

dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar T. S. 

un nodot dzīvokli Nr.12 dzīvojamā mājā “Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres 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. 

 

 

 

 



19. 

Par iznomātās zemes vienības daļas maiņu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. 

Izskata O. S., personas kods [..], 2015.gada 18.septembra iesniegumu par iznomātās zemes vienības  

Lieli Ierniņi kadastra Nr. 5694 008 0165, zemes  gabala ar mazdārziņa Nr. 86-  0.60  ha platībā, maiņu 

pret Lieli Piņņi, kadastra Nr. 5694 008 0108 ar mazdārziņa Nr.17 – 1.0 ha platībā. 

Izskata Variešu pagasta A.Jaksona zemnieku saimniecība  „EGLAINE”, reģistrācijas 

Nr.45401009101, juridiskā adrese: „Eglaines”, Variešu pagasts, Krustpils  novads, īpašnieka A.J., 

2015.gada 18.septembra iesniegumu par iznomātās  zemes gabala Lielie Piņņi kadastra Nr. 5694 008 0108 

lauka Nr.17- 1.0 ha platībā maiņu pret zemes gabalu Lieli Ierniņi kadastra Nr. 5694 008 0165 laukā Nr.86 

-0.60 ha platībā.  

  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, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  

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

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

 

1. Atļaut O. S. iznomāto zemes vienības daļu “Lielie Ierniņi” (kadastra Nr. 5694 008 0165) ar 

mazdārziņa Nr.86, 0.60 ha platībā mainīt pret Variešu pagasta A.Jaksona zemnieku saimniecība  

„EGLAINE”, reģistrācijas Nr.45401009101, juridiskā adrese: „Eglaines”, Variešu pagasts, 

Krustpils  novads nomā nodoto zemes vienības daļu no “Lielie Piņņi” (kadastra Nr. 5694 008 

0108) ar mazdārziņa Nr.17- 1.0 ha platībā. 

2. Pārslēgt  zemes nomas līgumus, nemainot to darbības periodu. 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. 

      

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Inese Jaksone lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

20. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Kūku pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. M., personas kods [..],  2015.gada 29.septembra iesniegumu par zemes  iznomāšanu 

mazdārziņam-  0.06  ha platībā, palīgsaimniecībā pie Mārītēm ar mazdārziņa lietotāj shēmas Nr.10.  



  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, Pēteris Gravāns, 

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

 

1. Iznomāt A. M. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0743 -

0.06 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.10. 

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. 

      

 

21. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Mežāres pagastā 
 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. S.  2015.gada 15.septembra  iesniegumu par zemes līguma izbeigšanu, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5676 005 0296 – 0,053 ha platībā, mazdārziņa lietotājshēma nr.2. 

 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, 

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

nolemj: 

 

1. Izbeigt 2015.gada 19.jūnijā noslēgto lauku zemes nomas līgumu ar  I. S. par Krustpils novada 

pašvaldībai piekrītošas zemes vienības daļas nomu Mežāres pagastā ar kadastra apzīmējumu 

5676 005 0296 – 0,053 ha platībā, mazdārziņa lietotājshēma nr.2. 

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

 

 

 

22. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Mežāres pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. S., personas kods [..], 2015.gada 15. septembra iesniegumu par zemes  iznomāšanu 

mazdārziņam-  0.053  ha platībā, ar lietotāj shēmas Nr.2.  



  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, Pēteris 

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

 

1. Iznomāt M. S. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676  005 0502 - 

0.053 ha platībā,  mazdārziņu lietotājshēmas Nr.2. 

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. 

      

 

 

23. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. V.,  personas kods [..], 2015.gada 5.oktobra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5646 009 0120 un  5646 009 0121 nomas tiesību piešķiršanu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

1. 5646 009 0120 - 1.8760 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. 

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

2. 5646 009 0121 - 1.1149 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, Pēteris 

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

 



1. Iznomāt I. V., personas kods [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 009 0120 - 1.8760 

ha platībā un 5646 009 0121 - 1.1149 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. 

 

 

 

24. 

Par medību tiesību nomu 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata mednieku formējuma „Cukurfabrika”, reģ. Nr. 40008132819, juridiskā adrese: „Līči”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, mednieku kolektīva valdes locekļa A. B. 2015. gada 8.septembra 

iesniegumu, kurā lūdz iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām: 

 
5694 003 0227  5694 004 0226 5694 004 0067 5694 004 0091 5694 004 0157 
5694 003 0238 5694 003 0292 5694 003 0225 5694 003 0148 5694 003 0137 
5694 003 0211 5694 003 0200 5694 003 0221 5694 003 0190 5694 003 0124 
5694 003 0165 5694 003 0230 5694 003 0186 5694 003 0224 5694 004 0108 
5694 009 0092 5694 003 0212 5694 003 0267 5694 003 0149 5694 003 0283 
5694 003 0223 5694 003 0115 5694 003 0270 5694 004 0215 5694 004 0205 
5694 004 0204 5694 004 0152 5694 004 0063 5694 004 0234 5694 004 0155 
5694 004 0168 5694 004 0161 5694 009 0056 5694 006 0049 5694 006 0363 
5694 006 0322 5694 006 0364 5694 006 0382 5694 006 0435 5694 006 0400 
5694 006 0181 5694 006 0455 5694 006 0456 5694 006 0160 5694 006 0232 
5694 008 0043     

 

Pamatojoties uz likuma „Par Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 3. 

panta 2. punktu „manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu”,5.pants. Aizliegums nodot valsts un pašvaldību mantu bezatlīdzības lietošanā (1) Valsts 

un pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā un 61 pantu 1)Ja likumā vai 

Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas 

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

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

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

aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. (3) Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā 

ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets, likums „Medību likums”1. panta 10. punkts, 

10)medību tiesību lietotājs - zemes īpašnieks vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā 

ietilpst šajā likumā noteiktajām prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks 

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

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

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

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

 

1.Iznomāt medību tiesības uz sekojošām zemes vienībām:  

 
5694 003 0227- 45.0703  5694 004 0226- 0.9304 5694 004 0067- 1.7101 5694 004 0091-1.9200 5694 004 0157-1.8000 

5694 008 0043- 9.7118 5694 003 0292- 3.1060 5694 003 0225- 2.0746 5694 003 0148-4.8579 5694 003 0137- 4.3481 



5694 003 0211-4.0621  5694 003 0200- 1.0556 5694 003 0221- 1.8840 5694 003 0190 (ezers)-

120.4945 

5694 003 0124- 0.3981 

5694 003 0165 -3.8265  5694 003 0230- 3.5517 5694 003 0186- 2.1055 5694 003 0224-9.4513 5694 004 0108- 3.5037 

5694 009 0092 – 

1.7905 

5694 003 0212- 2.3310 5694 003 0267-4.6396 5694 003 0149-0.9246 5694 003 0283- 0.8342 

5694 003 0223- 0.5196 5694 003 0115- 1.8008 5694 003 0270-1.2446 5694 004 0215-2.7782 5694 004 0205-2.1700 

5694 004 0204- 0.2434 5694 006 0232- 9.1708 5694 004 0063-5.8000 5694 004 0234-7.9000 5694 004 0155-0.5513 

5694 006 0160 -3.2084 5694 004 0161- 5.2000 5694 009 0056-1.2000 5694 006 0049-1.4000 5694 006 0363- 1.2377 

5694 006 0322 - 5.2206 5694 006 0364- 2.8110 5694 006 0382-9.4200 5694 006 0435-12.9044 5694 006 0400-3.2084 

5694 006 0181 - 

11.1537 

5694 006 0455- 1.6721 5694 006 0456-0.7495   

 

2.Medību tiesību nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem.  

3.Medību nomas maksu gadā noteikt, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības medību tiesību 

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

 

 

 

25. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Kalves”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 008 0205) 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi G. K. 2015.gada 4.oktobra iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt  no 

nekustamā īpašuma „Kalves”, kadastra Nr. 5670 008 0205, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 

004 0810 – 0,44 ha platībā. Zemes izmantošanas mērķis - lauksaimniecība.  

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 ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0810 atrodas Nacionālās nozīmes 

transporta infrastruktūras attīstības teritorijā. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem: 
 191.“Teritorijas plānojumā kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervētā teritorija 

tiek noteikta Latgales autoceļa posma no esošā Pļaviņu apvedceļa (autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – 

Baltkrievijas robeža (Pāternieki) 123,4 km) līdz pieslēgumam esošajam autoceļam A6 154,8 km (Jēkabpils 

apvedceļa) būvniecību jaunā trasē atbilstoši veiktās „Latgales autoceļa posma Pļaviņas– Jēkabpils (Jēkabpils 

apvedceļa) iespējamības izpētes” 3.variantam attīstībai un būvniecībai rezervētās teritorijas.”  

192. Galvenā izmantošana: 

171.1. transporta infrastruktūras objekts; 

171.2. inženiertehniskā būve; 

193. Papildizmantošana: 

193.1. īslaicīgas lietošanas būve; 

193.2. ar transporta infrastruktūru saistīta tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve – pēc nacionālas 

nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorijā paredzētās būvniecības realizēšanas. 

198. Citi teritorijas izmantošanas noteikumi: 

198.1. jebkuras būves, kas nav transporta infrastruktūras objekti vai inženiertehniskās būves, 

atļautas vienīgi kā īslaicīgas lietošanas būves ar termiņu līdz 5 gadiem vai līdz transporta 

infrastruktūras objekta būvniecības īstenošanas; 

198.2. jebkuru būvju būvniecība saskaņojama ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 

198.3. izskatot būvniecības pieteikumu, Pašvaldības būvvalde informē būvniecības pieteicēju par 

atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves nojaukšanu 

pēc šā termiņa beigām; 

198.4. līdzekļi, kas ieguldīti īstermiņa attīstībai un būvju nojaukšanai, netiek kompensēti. 

 

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 G. K. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Kalves”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 008 0205) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0810  – 0,44  ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0810 saglabāt zemes lietošanas mērķi - 

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

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Gundars Kalve lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Lēmums (administratīvais akts) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām. 

 

 

 

26. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Lazdas 2”, Kūku  pagasts, kadastra Nr. 5670 004 0076) 

 

 Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. S. 2015.gada 8.oktobra iesniegumu, kurā lūdz atdalīt no 

nekustamā īpašuma „Lazdas 2”, Kūku pagastā Krustpils novadā (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0076), 

kas sastāv no 4 zemes gabaliem ar kopējo platību 9,73 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 

008 0103  – 1,8 ha platībā. Lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atdalītajam īpašumam – 

mežsaimniecība. 

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

pirmo daļu,  likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta  27.punktu,  kā arī ņemot vērā  A. S. 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, 

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

nolemj: 

 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Lazdas 2”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0076)  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0103  – 1,8 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

Atdalītajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 

 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīznūži”  Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, 2015.gada 17.septembra iesniegumu Nr.TP – 11 „Par 

zemes ierīcības projekta “Tīznūži” Kūku pagastā apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības 

projektu  „Tīznūži”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra apzīmējums 5670 004 0060. 

 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, 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, Pēteris Gravāns, 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Tīznūži”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0060 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai “Tīznūži”, Kūku pagasts, Krustpils novads -  ar platību 4,0 ha 

(zemes vienības platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas 

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

 2.projektētajai zemes vienībai “Bagijas”, Kūku pagasts, Krustpils novads – 2,0 ha platībā (zemes 

vienības platība pie instrumentālās uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi 

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

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

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

28. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Mežvidi”  Vīpes pagastā 

 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, 2015.gada 17.septembra iesniegumu Nr.TP - 12 „Par zemes 

ierīcības projekta “Mežvidi” Vīpes pagastā apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu  

„Mežvidi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra apzīmējums 5696 004 0040. 

 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, 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, Pēteris Gravāns, 

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

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

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0040 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 0,8 ha (zemes vienības platība pie instrumentālās 

uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 2.projektētajai zemes vienībai – 2,8 ha platībā (zemes vienības platība pie instrumentālās 

uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 3.projektētajai zemes vienībai – 7,8 ha platībā (zemes vienības platība pie instrumentālās 

uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

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

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 



 

 

 

29 . 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Mežsētas”  Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. 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 16.septembra 

iesniegumu Nr.029/2015 „Par zemes ierīcības projekta  apstiprināšanu”, kurā, lūdz apstiprināt izstrādāto 

zemes ierīcības projektu  nekustamajam īpašumam  „Mežsētas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā ar 

kadastra Nr.5694 002 013. 

 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, 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, Pēteris Gravāns, 

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Mežsētas”, Variešu  pagasts, 

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0013 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai  ar platību 18,5 ha (zemes vienības platība pie 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

 2.projektētajai zemes vienībai – 14,0  ha platībā (zemes vienības platība pie instrumentālās 

uzmērīšanas var tikt precizēta) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

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

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

 

30.  

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils  novada pašvaldībā 2015.gada 22.septembrī  ir saņemts A. Z., personas kods [..], 

iesniegums (reģ.Nr.2.1-11.1/15/1946) ar lūgumu atsavināt dzīvokli pēc adrese „Jaunā Muiža 1”-20. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar A. Z. 2010.gada 1.maijā ir noslēgts dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgums (Vienošanās līgums Nr.113 pie dzīvojamās telpas īres līguma Nr.73, 

noslēgta 03.09.2003.).   

 „Jaunā Muiža 1” – 20, Jaunā muiža, Kūku pagasta, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 5670 900 

8351, ir ierakstīts zemesgrāmatā,  Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā  Nr.585-20. Dzīvokļa un  kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, 

kadastrālā vērtība ir 1668.83 EUR. 

Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 14.oktobra  vērtējumu – nekustamā īpašuma  dzīvokļa Nr.20 

(kadastra Nr. 5670 900 8351),   tirgus vērtība  ir 2 100 EUR. 



Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanu ir 12.81 EUR, un 

novērtēšanu sastādās 70.00 EUR,   

Kopējā nosacītā cena sastādās 2 182.81 EUR. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.panta pirmo, otro un piekto daļu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, 8.panta otro, trešo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,  

likuma „Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likums” 3.pantu un 

LR Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.20 

„Jaunā Muiža 1”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads, un  kopīpašuma  430/5544 

domājamo daļu no  daudzdzīvokļu mājas un  zemes, ar dzīvokļa kopējo platību 43.4 kv.m. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Jaunā Muiža 1”-20, Jaunā muiža, Kūku 

pagasts, Krustpils novads nosacīto cenu 2 182.81 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, A.Z. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu  par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

4. Uzdot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības juristei sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma 

līgumu. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

6. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc īpašuma tiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu 

adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram Raivim Ragainim. 

 

 

 

31. 

Par nekustamā īpašuma „Putniņāres”, 

 Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā D.Broka, atbild I.Stupāne. Jautā K.Pabērzs, atbild O.Stalidzāns, P.Gravāns. Jautā D.Broka, atbild 

I.Stupāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro 

daļu,  un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 

11.panta pirmo daļu, 13. Un 15.pantu un saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 2015.gada 14.jūlija E. K. 

atsavināšanas ierosinājumu. 



Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka nekustāmais īpašums „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, uz pašvaldības vārda nostiprināts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 7706. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība  770.00 EUR 

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 8.oktobra vērtējumu- zemes gabala (kadastra apzīmējumu 

5646 009 0045), tirgus vērtība 2 500 EUR. 

Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, taksāciju un 

novērtēšanu 906.29 EUR. Līdz ar, nosakāmā sākumcena (nosacīto cenu) EUR 3406.29.  

 

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, 

Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Dace Broka ( 1 balss), Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 009 0045, ar kopējo platību 

3,38 ha. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, sākumcenu 

EUR 3 406.29. 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Putniņāres”, Atašienes pagasts, Krustpils novads,  izsoles 

noteikumus (Pielikumā). 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

32. 

Par nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, 

 Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro 

daļu,  un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 

11.panta pirmo daļu, 13. Un 15.pantu un saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu, 2015.gada 14.jūlija  E. K. 

atsavināšanas ierosinājumu. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka nekustāmais īpašums „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, uz pašvaldības vārda nostiprināts Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0050 7704. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība  1585.00 EUR 

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 8.oktobra vērtējumu- zemes gabala (kadastra apzīmējumu 

5646 012 0129), tirgus vērtība 6 600EUR. 

Atsavināšanas izdevumi, saistīti ar uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, taksāciju un 

novērtēšanu 1066.55 EUR. Līdz ar, nosakāmā sākumcena (nosacīto cenu) EUR 7 666.55.  

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, 



Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Dace Broka ( 1 balss), Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Krustpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 012 0129, ar kopējo 

platību 7,8 ha. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

sākumcenu EUR 7 666.55. 

3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro. 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils novads,  izsoles 

noteikumus (Pielikumā). 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

33. 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0224  

piešķiršanu nomā  

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

 

Izskata Vīpes pagasta Krodzinieces zemnieku saimniecība "VĒVERI",, reģ.Nr. 45401010469, 

juridiskā adrese: "Vēveri", Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238,  pārvaldnieka ar paraksta tiesībām L. K. 

2015.gada 14.oktobra iesniegumu (Krustpils  novada pašvaldībā reģistrēts 2015.gada 14.oktobrī ar kārtas 

Nr.2.1-11.2/15/2101) ar lūgumu piešķirt nomā lauksaimniecības  vajadzībām zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5696 004 0224.  

Krustpils novada pašvaldība konstatē,  ka: 

1. Zemes vienība ar   Nr. 5696 004 0224, nosaukumu Astras 1,  0.5000 ha platībā, ir ieskaitīta rezerves 

zemes fondā un tās valdītājs, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā minētajam, 

ir Krustpils  novada pašvaldība. 

2. Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajam, Krustpils novada pašvaldībai 

ir tiesības iznomāt rezerves zemes fonda zemes. 

 

Pamatojoties uz  

- likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  

- Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu,  

- likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta piekto daļu,  

- Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

1. Piešķirt nomā rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0224, 

0.5000 ha platībā, Vīpes pagasta Krodzinieces zemnieku saimniecībai "VĒVERI", reģ.Nr. 

45401010469, juridiskā adrese: "Vēveri", Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238, nosakot zemes 

nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 20.oktobrim, lauksaimniecībai, bez apbūves tiesībām. 



2. Krustpils novada pašvaldība vienpusēji izbeidz zemes nomas līgumu, ja Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais 

zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā 

līdzvērtīga zeme. 

3. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

28 euro par vienu iznomāto zemes vienību (pievienotās vērtības nodoklis nomas maksā nav 

iekļauts). Nomas maksa var mainīties, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par zemes nomas 

maksas aprēķināšanu Krustpils novada pašvaldībā, kā arī tādā gadījumā, ja mainījusies zemes 

kadastrālo vērtību bāze.  

4. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

5. Noslēgt zemes nomas līgumu 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Krustpils novada domes lēmuma 

pieņemšanas. 

 

Pielikumā: nomas zemes grafiskais pielikums uz vienas lapas. 

 

 

 

34. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 16.10.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 15.oktobrī saņemts J. A.,  adrese: [..] iesniegumu ar lūgumu piešķirt ar dzīvojamo 

platību Sankaļos. 

 Sociālais dienests ar  2015.gada 14.oktobra vēstuli Nr.1-9/217 “Par dzīvojamās platības 

piešķiršanu”, informē, ka  ir apsekojošu J.A.  mājokli, konstatējot, ka mājoklis nav dzīvošanai derīgs. 

 Vienlaicīgi, pašvaldībā ir iesniegts  2015.gada 7.oktobra, ēkas apsekošanas akts nr.1. Akta 

konstatācijas būtība- ēka dzīvošanai nav piemērota, jo  ir bīstama cilvēku dzīvībai. 

 Ņemot vērā, ka lūgta nelabiekārto dzīvojamā platība, lūgts izteikt viedokli pagasta pārvaldei. 

Krustpils pagasta pārvalde 2015.gada 16.oktobrī, ar vēstuli Nr. 5-8/15/29 “Par dzīvojamo platību”, 

informēja, ka ar 2015.gada 23.septembra sēdi pieņemts lēmums par īres līguma izbeigšanu 

nelabiekārtotam dzīvoklim. Informējot, ka no 2013.gada 24.aprīļa uz dzīvojamo platību ar malkas apkuri 

ir rinda.   

Pastāvot šiem apstākļiem, pārvaldes vadītāja lūdz novada domi izvērtēt iespēju par nelabiekārtotas 

dzīvojamās platības piešķiršanu ārpus rindas.  

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

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

 



1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības J. A. uz dzīvokli Nr.1 mājā “Atzars 3”, Sankaļi, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā. 

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

dzīvokli Nr. Nr.1 mājā “Atzars 3”, Sankaļi, Krustpils pagastā, Krustpils novadā un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar J. A. 

un nodot dzīvokli Nr. Nr.1 mājā “Atzars 3”, Sankaļi, Krustpils 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. 

 

 

 

 

35. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Informē K.Pabērzs. 

Saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības nolikumu „Par Krustpils novada pašvaldības 

apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” un 16.10.2015. Apbalvošanas komisijas ieteikumu, 

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, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

Apbalvot Ludmilu Bērziņu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu par nesavtīgu, nozīmīgu 

un radošu ieguldījumu tradicionālās kultūras popularizēšanā un saglabāšanā Krustpils novadā. 

 

 

 

 

36. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

[..] 

Sēdes vadītājs lūdz balsot par lēmuma projektu: 

Atklāti balsojot, balsojuma rezultāts: „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, (6 balsis), „pret”- Dace Broka, Dzintars Skalbe, Mārtiņš Kalniņš, 

Mārtiņš Lazdāns, Gundars Kalve ( 5 balsis), „atturas”- Pēteris Gravāns, Jānis Pastars, Vladimirs Golubevs 

( 3 balsis). 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs secina, ka lēmums nav pieņemts. 

 

 

 

37. 

Par amata vienībām Variešu pagastā 

 

Informē K.Pabērzs. 

Lēmuma projekts: 

2015.gada 27.oktobrī saņemts Variešu pagasta pārvaldes vadītāja iesniegums Nr. 8-8/15/43ar lūgumu, 

lai vienmērīgi organizētu kultūras pasākumus visā Variešu pagasta teritorijā, likvidēt Antūžu kultūras 

nama vadītāja amatu (0,6 slodze) un Variešu kultūras nama vadītāja amatu (1 slodze) un izveidot pie 

Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldes amata vienību: Variešu pagasta kultūras un mūžizglītības 



darba organizators, kas organizēs kultūras un mūžizglītības darbu visā Variešu pagasta teritorijā, ar 

pasākumu norises vietām Variešu kultūras namā, Antūžu kultūras namā un Liepenes pamatskolā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas devītais punkts nosaka, ka tikai dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no 

amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā 

paredzētajos gadījumos.  

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas astotais punkts nosaka, ka tikai dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un 

likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt 

pašvaldības iestāžu nolikumus. 

Pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku un strukturālu pasākumu veikšanu Krustpils novada 

pašvaldībā, kā arī saskaņā Darba likuma 104.panta pirmo daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR – ** balsis (vārds, uzvārds),  PRET – ** balsis (vārds, uzvārds),  ATTURAS – ** 

balsis (vārds, uzvārds),   

 

Krustpils novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt Krustpils novada pašvaldības Antūžu kultūras nama vadītāja amatu- 0,6 slodzes. 

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram rakstiski brīdināt Antūžu kultūras nama vadītāju, par 

darba tiesisko attiecību izbeigšanu.  

3. Likvidēt Krustpils novada pašvaldības Variešu kultūras nama vadītāja amatu- 1 slodze. 

4. Izveidot Krustpils novada Variešu pagastā amata vienību: Variešu pagasta kultūras un 

mūžizglītības darba organizators: 

4.1. 1 slodze; 

4.2. profesijas kods: 3435 20; 

4.3. amata saime: 33. Radošie darbi; 

4.4. amata līmenis: IC 

4.5. mēnešalgu grupa: 7 (līdz EUR 788,00) 

5. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram izsludināt pretendentu pieteikšanos uz Variešu pagasta 

kultūras un mūžizglītības darba organizatora amatu. 

 [..] 

 

Izsakās Dz.Skalbe. Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. Jautā Dz.Skalbe, atbild I.Stupāne. Izsakās 

M.Kalniņš. Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. Izsakās Dz.Skalbe, I.Jaksone, paskaidro K.Pabērzs, 

I.Stupāne. 

D.Broka ierosina atstāt vienu slodzi Variešu pagastā kultūras nama vadītājam, kamēr nav izskatīts 

jautājums par kultūras namu reorganizāciju novadā un pieņemts lēmums.  

Izsakās K.Pabērzs, D.Broka, J.Puriškevičs. 

M.Kalniņš atgādina, ka oktobra apvienotajā komiteju sēdē, apspriežot jautājumu par Krustpils novada 

pašvaldības amata vienību un slodžu strukturālajām izmaiņām, lūgts izsūtīt amatu aprakstus, lai varētu ar 

tiem iepazīties. Šī informācija nav saņemta.  

Izsakās Dz.Skalbe, paskaidro K.Pabērzs, I.Stupāne. Izsakās I.Jaksone, V.Golubevs. Jautā D.Broka, atbild 

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

M.Kalniņš ierosina pirms balsošanas iepazīties ar  konkursa nolikumu un amatu aprakstiem. 

Izsakās K.Pabērzs, D.Broka, M.Felss. 

Jautā D.Broka, atbild D.Vītola. Jautā Dz.Skalbe,  

P.Gravāns ierosina izveidot amatu aprakstus un tikai tad sākt reorganizāciju, kultūras namu likvidāciju, 

jaunu veidošanu, pagaidām jautājumu risināt pagasta pārvaldei. 



Izsakās K.Pabērzs, D.Vītola, I.Jaksone. Jautā P.Gravāns, atbild D.Vītola. Paskaidro I.Stupāne. Izsakās 

D.Broka, G.Kalve. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt. Jautājumu skatīt kopējā kontekstā ar 

jautājumu par visiem kultūras namiem un bibliotēkām. 

 

K.Pabērzs informē par darbu pie Administratīvās nodaļas struktūras veidošanas. Izsakās J.Puriškevičs. 

Jautā I.Jaksone, atbild K.Pabērzs. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:20 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts 30.10.2015.) K.Pabērzs 

 

Sēdes protokolētājs (personīgais paraksts) R.Ivanova 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

28.10.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

28.10.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.14., 9.p.) 

Saistošie noteikumi Nr.2015/7 

Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu  

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā  

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un 

likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta  

otrās daļas  91 punktu, 2.panta 8. un  8.1 daļu 

 3.panta 1.4un1.6  daļu ,9.panta otro daļu un  

Pārejas noteikumu 58. un 59.punktu 

 

1. Noteikumi nosaka īpašuma nodokļa atsevišķu normu piemērošanas kārtību , kādā Krustpils 

novada administratīvajā teritorijā tiek piemērotas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

atsevišķas normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu mājām (to daļām), dzīvojamo māju 

palīgēkām , vidi degradējošām būvēm un būvēm , kuras pārsniegušas būvdarbu veikšanas ilgumu, 

kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņu. 

2. Neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, 

izņemot garāžas. 

3. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja 

atrodas, maksā:  

3.1.Īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību; 

3.2.Personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 

mājas privatizācijai; 

3.3.Dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā); 

3.4.Personas, kurām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļa nav nodota valdījumā, bet uz likuma 

vai cita pamata atrodas tā lietošanā . 

4. Ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 

vērtības apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves. 

5. Šo noteikumu 4.punktā minēto nodokļa likmi būvēm piemēro sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma 

par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu spēkā stāšanās 

dienas . 

6. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 

7. Lēmumu par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 

pieņem pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

mailto:novads@krustpils.lv


8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas 

ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 

minētās kadastrālās vērtības: 

8.1.Būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, 

8.2.Būves kadastrālās vērtības. 

9. Šo noteikumu 8.punktā minēto nodokļa likmi būvēm piemēro sākot ar nākamo mēnesi pēc 

būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā. 

10. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka saskaņā ar MK 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”.  

11. Ja nodokļa maksātāja parāda summa ir mazāka par EUR 300, maksāšanas paziņojuma piespiedu 

izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā, citos gadījumos piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 

kā 3 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                Kārlis Pabērzs  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

28.10.2015. 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada domes 

28.10.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 14., 9.p.) 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2015/7 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krustpils novadā “ 

 

Projekta 

nepieciešamības  

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  1.panta otrās daļas 91. 

punktu ,2.panta 8. un  81. daļu, 3.panta  14 .un  16 .daļu , 9.panta otro daļu un 

Pārejas noteikumu  58.un 59 . punktu. 

 

Īss  projekta  satura  

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas : 

- dzīvojamo māju palīgēkas , kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus 

(izņemot garāžas); 

- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (to daļas) un pašvaldībai piederošo vai 

piekritīgo zemi, uz kuras atrodas šīs mājas; 

 - būves, kuru būvniecībā tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais 

kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,  

- vidi degradējošas , sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves,  

- kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu. 

Plānotā projekta 

ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami papildus 

līdzekļi. Plānoto nekustamā nodokļa izpildi šie noteikumi  ietekmē, jo  

būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais 

būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar paaugstinātu nodokļa likmi, lai 

veicinātu būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 

Plānotā projekta 

ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Projekts šo jomu būtiski neskar. 

Informācija par 

administratīvajā 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības Finanšu 

un grāmatvedības nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Krustpils novada 

pašvaldības domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai , tiks publicēti pašvaldības interneta vietnē 

www.krustpils.lv  un pašvaldības laikrakstā „Krustpils novadnieks” 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                Kārlis Pabērzs  

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.krustpils.lv/


PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 28.10.2015. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma „Putniņāres”,  

Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2015.gada 28.oktobra  lēmumu  

 (protokols Nr.14., 31.p.) 

 
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA   

“Putniņāres”, Atašienes pagastā, kadastra Nr.5646 009 0045 

IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  ar 100 % maksāšanas līdzekli euro, tiek pārdots Krustpils 

novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums „Putniņāres”, Atašienes pagastā, 

Krustpils  novadā, kadastra Nr.5646 009 0045, kas sastāv no zemes vienības 3.38 ha platībā 

ar sekojošu sadalījumu: 3.2900 meži; 0.0900 zeme zem ūdens, turpmāk-Nekustamais īpašums.  

1.2. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākumcena –3 406.29- EUR  

1.3. Izsoles mērķis - pārdot Nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, 

kas šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.  

1.4. Drošības nauda jāiemaksā Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. reģistrācijas Nr.90009118116,  

SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. Dalības maksa jāiemaksā Krustpils 

novada pašvaldības, reģ. Nr. reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība 

Informācija par izsoli tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības laikrakstā „Krustpils 

novadnieks”, interneta mājas lapā http://www.krustpils.lv/. 

3. Izsoles dalībnieki 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:  

3.1.1. Latvijas Republikas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas 

Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi; 

3.1.2. Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas 

personas; 

3.1.3. Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī 

vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveices Konfederācijā reģistrēta kapitālsabiedrība, kura 

reģistrējusies kā nodokļu maksātājs Latvijas Republikā un: 

a) kuras visi dalībnieki ir šo noteikumu 3.1.1. vai 3.1.2.punktā minētie subjekti katrs atsevišķi vai 

vairāki kopā, 

b) kuras visi dalībnieki fiziskās vai juridiskās personas ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika 

ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi 

Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām 

personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos 

līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties 

zemi attiecīgā valstī, 

c) kuras visi dalībnieki ir vairāki šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētie subjekti kopā; 

3.1.4. Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas, kuru darbības laiks, skaitot no dienas, kad tās 

reģistrētas bez pienākuma pārreģistrēties, vai dienas, kad sniegušas paziņojumu reģistra iestādei 

Latvijas Republikā, ir ne mazāks kā trīs gadi; 

3.1.5. Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas 

valstī, vai Šveices Konfederācijā reģistrēts tiesību subjekts, kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs 

vai saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā un ir: 

a) individuālais uzņēmums, kura īpašnieks ir šo noteikumu 3.1.1.punktā minētā persona, 

b) individuālais komersants, kuru reģistrējusi Latvijas Republika vai cita Eiropas Savienības 

dalībvalsts, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācija, 

http://www.krustpils.lv/


c) kooperatīvā sabiedrība, kuras visi biedri ir šīs daļas 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā, kā arī šā 

punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētie subjekti katrs atsevišķi vai vairāki kopā, 

d) cits Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts tiesību 

subjekts, kas pielīdzināms šajā punktā minētajiem subjektiem; 

3.1.6. Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības un 

nodibinājumi, kuru darbības laiks, skaitot no reģistrēšanas brīža Latvijas Republikā, ir ne mazāks 

kā trīs gadi, kuru darbības mērķis ir saistīts ar dabas aizsardzību, lauksaimniecības kultūraugu 

vai produktu ražošanu vai medību saimniecības organizēšanu un uzturēšanu un kuras iegādājas 

zemi šo mērķu īstenošanai 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no 

nosacītās cenas, tas ir 340.63 -EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda nekustāmam īpašuma 

„Putniņāres”.” un izsoles dalības maksa 50EUR (piecdesmit euro), ar norādi „Izsoles dalības 

maksa nekustāmam īpašuma „Putniņāres””. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos 

norādītajam datumam, izsolei netiek pielaisti. 

3.4.  Ja izsoles dalībnieks vēlas izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņam izsoles 

komisijai līdz izsoles sludinājumā noteiktajam termiņam jāiesniedz pieteikums, kurā norādīts 

pirmpirkuma tiesību pieteikšanas fakts un pamats. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība 
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Krustpils novada domē ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.decembra 

plkst.17.00, pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 2.stāva kabinetā Nr.28.  

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, izsoles komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskajām personām:  

4.1.1.1. pase (jāuzrāda);  

4.1.1.2. kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);  

4.1.1.3. kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls); 

4.1.1.4. pieteikums.  

 

4.1.2. Juridiskajām personām:  

4.1.2.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls);  

4.1.2.2. attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņa par juridisko personu, kas derīga, ja tā izsniegta ne 

agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;  

4.1.2.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par uzņēmuma dalībniekiem; 

4.1.2.4. Šā nolikuma 3.1.3. un 3.1.5. punktos minētajām juridiskajām personām - uzņēmuma 

dalībnieka pases kopija; 

 4.1.2.5. Apliecināts spēkā esošo statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu; 

4.1.2.6. Juridiskās personas (personālsabiedrības) lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi; 

4.1.2.7. Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls); 

4.1.2.8. Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls); 

4.1.2.9. Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, 

ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās 

apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — 

to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību. 

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem reģistrācijas apliecību.  

 

5. Izsoles norise  

5.1. Izsole notiks Krustpils novada domes norādītā sēžu zālē vai kabinetā Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

2015.gada 11.decembrī plkst.10.00. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Viņš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra darba 

grupas locekļa vārdu, uzvārdu, raksturo Nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī 

summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i., par 200 EUR. 



5.3.  Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta 

visi izsoles komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, 

katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes 

atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja 

paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja 

vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo 

cenas pieteikumu.  

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu 

gribu pirkt Nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš 

nosolījis Nekustamo īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā īpašuma. 

Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. 

Nekustamā īpašuma pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu.  

5.6. Ja izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē augstāko nosolīto cenu. 

5.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. 

Drošības nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsoles dalībnieka norādītajā kontā, vai, ja tāds 

norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.  

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

6.1. Izsoles komisija par Nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu, Nekustamā 

īpašuma nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Nekustāmo īpašumu.  

6.2. Krustpils novada domes priekšsēdētājs septiņu darba dienu laikā apstiprina izsoles rezultātus pēc 

tam, kad saņēmis no : 

6.2.1. Šo noteikumu 7.1.1.punktā minētā izsoles dalībnieka avansa apmaksas apliecinošu 

dokumentu; 

6.2.2. Šo noteikumu 7.1.2.punktā minētā izsoles dalībnieka maksājumu apliecinošu dokumentu, 

ka samaksāta visa pirkuma maksa; 

6.2.3.  pirmpirkuma tiesīgās personas augstāko nosolīto cenu; 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

7.1. Izsoles dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu par nosolīto Nekustamo īpašumu un : 

7.1.1. izmanto valsts atbalstu aizdevuma veidā no valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības 

fonds”, divu nedēļu laikā samaksā Pārdevējam avansu 10 procentu apmērā un  10 darba dienu 

laikā no īpašuma tiesību uz  Nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Pircēja 

vārda un hipotēkas nostiprināšanas uz valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” vārda, 

bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc šā līguma noslēgšanas, samaksā atlikušo pirkuma maksu, 

ko veido 90% no piedāvātās augstākās summas.   Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta 

avansā;  

7.1.2. neizmanto 7.1.1.punktā noteikto valsts atbalstu aizdevuma veidā no valsts akciju sabiedrības 

„Lauku attīstības fonds”, 30 dienu laikā samaksā Pārdevējam atlikušo pirkuma maksu, ko 

veido piedāvātās augstākās summas un drošības naudas starpība. 

7.2. Pircējs maksā par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

7.3. Ja izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.1. noteiktajā termiņā nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē 

tiesības uz Nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek 

atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā Nekustamo īpašumu pirkt 

izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 



7.4. Ja izsole ir notikusi un ir saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma 

tiesīgā persona 10 dienu laikā pēc izsoles paziņo izsoles organizētājam par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu un 20 dienu laikā samaksā  augstāko nosolīto cenu.  

7.5. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 

pašvaldība saskaņā ar spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

7.6. Visas izmaksas, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz Nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Krustpils novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par 

izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām triju dienu laikā no attiecīgā lēmuma 

pieņemšanas vai izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole  

Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;  

8.2. sākumcena nav pārsolīta;  

8.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;  

8.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.  

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 

  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 28.10.2015. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma „Putniņu purvs”,  

Atašienes pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2015.gada 28.oktobra  lēmumu  

 (protokols Nr.14., 32.p.) 

 
KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA   

“Putniņu purvs”, Atašienes pagastā, kadastra Nr.5646 012 0129 

IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  ar 100 % maksāšanas līdzekli euro, tiek pārdots Krustpils 

novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums „Putniņu purvs”, Atašienes pagastā, 

Krustpils  novadā, kadastra Nr.5646 012 0129, kas sastāv no zemes vienības 7.8 ha platībā 

ar sekojošu sadalījumu: 6.8000 meži; 0.3000 zeme zem ūdens; 0.7000 citas zemes, turpmāk-

Nekustamais īpašums.  

1.2. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākumcena –7 666.55,- EUR  

1.3. Izsoles mērķis - pārdot Nekustamo īpašumu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, 

kas šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.  

1.4. Drošības nauda jāiemaksā Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. reģistrācijas Nr.90009118116,  

SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. Dalības maksa jāiemaksā Krustpils 

novada pašvaldības, reģ. Nr. reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

2. Informācijas publicēšanas kārtība 

Informācija par izsoli tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības laikrakstā „Krustpils 

novadnieks”, interneta mājas lapā http://www.krustpils.lv/. 

3. Izsoles dalībnieki 

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt:  

3.1.1. Latvijas Republikas pilsoņi un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas 

Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi; 

3.1.2. Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas 

personas; 

3.1.3. Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī 

vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveices Konfederācijā reģistrēta kapitālsabiedrība, kura 

reģistrējusies kā nodokļu maksātājs Latvijas Republikā un: 

a) kuras visi dalībnieki ir šo noteikumu 3.1.1. vai 3.1.2.punktā minētie subjekti katrs atsevišķi vai 

vairāki kopā, 

b) kuras visi dalībnieki fiziskās vai juridiskās personas ir no valstīm, ar kurām Latvijas Republika 

ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi 

Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām 

personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos 

līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties 

zemi attiecīgā valstī, 

c) kuras visi dalībnieki ir vairāki šā punkta "a" un "b" apakšpunktā minētie subjekti kopā; 

3.1.4. Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas, kuru darbības laiks, skaitot no dienas, kad tās 

reģistrētas bez pienākuma pārreģistrēties, vai dienas, kad sniegušas paziņojumu reģistra iestādei 

Latvijas Republikā, ir ne mazāks kā trīs gadi; 

3.1.5. Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas 

valstī, vai Šveices Konfederācijā reģistrēts tiesību subjekts, kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs 

vai saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā un ir: 

a) individuālais uzņēmums, kura īpašnieks ir šo noteikumu 3.1.1.punktā minētā persona, 

http://www.krustpils.lv/


b) individuālais komersants, kuru reģistrējusi Latvijas Republika vai cita Eiropas Savienības 

dalībvalsts, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācija, 

c) kooperatīvā sabiedrība, kuras visi biedri ir šīs daļas 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā, kā arī šā 

punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētie subjekti katrs atsevišķi vai vairāki kopā, 

d) cits Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts tiesību 

subjekts, kas pielīdzināms šajā punktā minētajiem subjektiem; 

3.1.6. Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības un 

nodibinājumi, kuru darbības laiks, skaitot no reģistrēšanas brīža Latvijas Republikā, ir ne mazāks 

kā trīs gadi, kuru darbības mērķis ir saistīts ar dabas aizsardzību, lauksaimniecības kultūraugu 

vai produktu ražošanu vai medību saimniecības organizēšanu un uzturēšanu un kuras iegādājas 

zemi šo mērķu īstenošanai 

3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no 

nosacītās cenas, tas ir 7 66.66 -EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda nekustāmam īpašuma 

„Putniņu purvs”.” un izsoles dalības maksa 50EUR (piecdesmit euro), ar norādi „Izsoles dalības 

maksa nekustāmam īpašuma „Putniņu purvs””. 

3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajos noteikumos 

norādītajam datumam, izsolei netiek pielaisti. 

3.4.  Ja izsoles dalībnieks vēlas izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņam izsoles 

komisijai līdz izsoles sludinājumā noteiktajam termiņam jāiesniedz pieteikums, kurā norādīts 

pirmpirkuma tiesību pieteikšanas fakts un pamats. 

4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Krustpils novada domē ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.decembra 

plkst.17.00, pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 2.stāva kabinetā Nr.28.  

4.1. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, izsoles komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:  

4.1.1.  Fiziskajām personām:  

4.1.1.1. pase (jāuzrāda);  

4.1.1.2. kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);  

4.1.1.3. kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls); 

4.1.1.4. pieteikums.  

 

4.1.2. Juridiskajām personām:  

4.1.2.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls);  

4.1.2.2. attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņa par juridisko personu, kas derīga, ja tā izsniegta ne 

agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;  

4.1.2.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par uzņēmuma dalībniekiem; 

4.1.2.4. Šā nolikuma 3.1.3. un 3.1.5. punktos minētajām juridiskajām personām - uzņēmuma 

dalībnieka pases kopija; 

 4.1.2.5. Apliecināts spēkā esošo statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju 

(amatpersonu) kompetences apjomu; 

4.1.2.6. Juridiskās personas (personālsabiedrības) lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi; 

4.1.2.7. Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls); 

4.1.2.8. Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls); 

4.1.2.9. Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, 

ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās 

apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — 

to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību. 

4.2. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem reģistrācijas apliecību.  

 

5. Izsoles norise  

5.1. Izsole notiks Krustpils novada domes norādītā sēžu zālē vai kabinetā Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

2015.gada 11.decembrī plkst.10.30. 

5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Viņš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katra darba 

grupas locekļa vārdu, uzvārdu, raksturo Nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējo cenu, kā arī 

summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i., par 200 EUR. 



5.3.  Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsoles protokolā 

atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta 

visi izsoles komisijas locekļi.  

5.4. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs 

paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties no turpmākās solīšanas, 

katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes 

atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un fiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja 

paziņojumu par to, ka viņš ir pieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja 

vairāki dalībnieki nosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo 

cenas pieteikumu.  

5.5. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, ar savu parakstu protokolā apliecina savu 

gribu pirkt Nekustamo īpašumu par nosolīto, protokolā norādīto cenu. Izsoles dalībnieks, kurš 

nosolījis Nekustamo īpašumu, bet neparakstās protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā īpašuma. 

Viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. 

Nekustamā īpašuma pirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko 

cenu.  

5.6. Ja izsludinātajā termiņā ir saņemts pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikums no personas, 

kurai ir pirmpirkuma tiesības, tā var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē augstāko nosolīto cenu. 

5.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek 

atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās prasības. 

Drošības nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsoles dalībnieka norādītajā kontā, vai, ja tāds 

norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.  

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

6.1. Izsoles komisija par Nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu, Nekustamā 

īpašuma nosolītājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Nekustāmo īpašumu.  

6.2. Krustpils novada domes priekšsēdētājs septiņu darba dienu laikā apstiprina izsoles rezultātus pēc 

tam, kad saņēmis no : 

6.2.1. Šo noteikumu 7.1.1.punktā minētā izsoles dalībnieka avansa apmaksas apliecinošu 

dokumentu; 

6.2.2. Šo noteikumu 7.1.2.punktā minētā izsoles dalībnieka maksājumu apliecinošu dokumentu, 

ka samaksāta visa pirkuma maksa; 

6.2.3.  pirmpirkuma tiesīgās personas augstāko nosolīto cenu; 

 

7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība 

7.1. Izsoles dalībnieks, kas nosolījis visaugstāko cenu par nosolīto Nekustamo īpašumu un : 

7.1.1. izmanto valsts atbalstu aizdevuma veidā no valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības 

fonds”, divu nedēļu laikā samaksā Pārdevējam avansu 10 procentu apmērā un  10 darba dienu 

laikā no īpašuma tiesību uz  Nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Pircēja 

vārda un hipotēkas nostiprināšanas uz valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” vārda, 

bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc šā līguma noslēgšanas, samaksā atlikušo pirkuma maksu, 

ko veido 90% no piedāvātās augstākās summas.   Iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta 

avansā;  

7.1.2. neizmanto 7.1.1.punktā noteikto valsts atbalstu aizdevuma veidā no valsts akciju sabiedrības 

„Lauku attīstības fonds”, 30 dienu laikā samaksā Pārdevējam atlikušo pirkuma maksu, ko 

veido piedāvātās augstākās summas un drošības naudas starpība. 

7.2. Pircējs maksā par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma 

procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

7.3. Ja izsoles dalībnieks šo noteikumu 7.1. noteiktajā termiņā nav nomaksājis rēķinus, viņš zaudē 

tiesības uz Nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsoles dalībniekam netiek 

atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību un piedāvā Nekustamo īpašumu pirkt 

izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamo augstāko cenu. 



7.4. Ja izsole ir notikusi un ir saņemts pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma 

tiesīgā persona 10 dienu laikā pēc izsoles paziņo izsoles organizētājam par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu un 20 dienu laikā samaksā  augstāko nosolīto cenu.  

7.5. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusi objektu, paraksta 

pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka 

pašvaldība saskaņā ar spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

7.6. Visas izmaksas, kas saistītas ar Nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz Nekustamā 

īpašuma ieguvējs. 

7.7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Krustpils novada domes priekšsēdētājam iesniegt sūdzību par 

izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām triju dienu laikā no attiecīgā lēmuma 

pieņemšanas vai izsoles dienas. 

 

8. Nenotikusi izsole  

Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

8.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;  

8.2. sākumcena nav pārsolīta;  

8.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;  

8.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.  

 

 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 

 


