
 
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 19.novembrī Nr.15. 

Sēde sasaukta plkst.15:00 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raivis Ragainis, personālvadības speciāliste Rasma Mazulāne, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa,  

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga 

Vilkauša, Sociālā dienesta vadītāja Ilze Rūsiņa, Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace 

Telšinska. 

 

 

Masu mediju pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti Dace Broka, Gundars Kalve, Mārtiņš Lazdāns attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

 

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

 Par zemes gabala atdalīšanu („Fomini”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 005 0115) 

 

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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

1. Par finansiālu atbalstu sportistam 

2. Par finansiālu atbalstu pieminekļa uzstādīšanai  

3. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

4. Par atbrīvošanu no Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumiem 

5. Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu strukturālajām 

izmaiņām 

6. Par amata vienībām Variešu pagastā 

7. Par dotāciju Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai 

8. Par  Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.2015/7„Par nekustamā īpašuma 

nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada  administratīvajā 

teritorijā” precizēšanu 

9. Par grozījumiem 2013.gada 22.maija Krustpils novada domes sēdes lēmuma (protokols 

Nr.9., 36.punkts) „Par zemes vienību iznomāšanu” 3.punktā 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5696 001 0024 Vīpes  pagastā 

11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Vīpes pagastā 

12. Par iznomātās zemes vienības daļas maiņu  Variešu pagastā 

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Variešu pagastā 

14. Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

15. Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes un Mežāres pagastā 

16. Par 2010.gada 3.novembra lauku zemes nomas līguma pagarināšanu  

17. Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 

18. Par zemes vienības iznomāšanu Atašienes pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

20. Par dzīvojamo telpu maiņu Krustpils  pagastā 

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

22. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

24. Par zemes gabalu atdalīšanu („Melderes”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 002 0031) 

25. Par zemes gabala atdalīšanu („Ezerķikaukas”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0009) 

26. Par zemes gabala atdalīšanu  („Vizbules”, Mežares pagasts, kadastra Nr. 5676 005 0125) 

27. Par zemes gabala atdalīšanu („Brīvāres”, Vīpes  pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0031) 

28. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Spilvas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads) 

30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

33. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

34. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

35. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

36. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

37. Par zemes gabala atdalīšanu („Zobeni”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 003 0049) 

38. Par zemes gabala atdalīšanu  („Liepas”, Vīpes  pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0007) 

39. Par zemes gabala atdalīšanu („Strautnieki”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 004 0076) 

40. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

41. Par zemes gabala atdalīšanu („Fomini”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 005 0115) 



 

Izpilddirektora R.Ragaiņa ziņojums 

 

Darbi notiek, kā bija plānoti. Darbi ar projektiem ir nobeiguma stadijā. Nedaudz traucē 

laika apstākļi, tādēļ daži pabeigtie darbi nav nodoti. Šomēnes Zemgales plānošanas reģiona 

Attīstības padomes sēde notiks  24. novembrī Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldē.   

Darbinieki tika iepazīstināti ar budžeta sastādīšanas programmu. Lielai daļai raiti veicas ar 

budžeta plānošanas darbu programmā.  

Deputāte V.Stiebriņa jautā par pašvaldības budžeta apstiprināšanu. Izpilddirektors R.Ragainis 

informē, ka pašvaldības budžetu apstiprina divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas.  

 

 

 

1. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

2015.gada 16.oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Latvijas 

Vieglatlētikas savienība”  iesniegums, kurā lūdz finansiālu atbalstu EUR 500 apmērā Krustpils 

novada pašvaldības iedzīvotāja A.M. dalībai 2015.gada Pasaules čempionātā 50 km skriešanā, 

kas norisināsies 2015.gada 4.decembrī Dohā, Katarā. 

Izsakās V.Stiebriņa. 

 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

Piešķirt biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība” dotāciju EUR 500 apmērā A.M. dalībai 

2015.gada Pasaules čempionātā 50 km skriešanā, kas norisināsies 2015.gada 4.decembrī Dohā, 

Katarā, novirzot finansējumu no budžetā sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

 

2. 

Par finansiālu atbalstu pieminekļa uzstādīšanai 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

2015.gada 30.oktobrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Daugavas Pārupieši” 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 100 apmērā  Krustpils novada Lāčplēša Kara 

Ordeņa kavaliera Nikolaja Krastiņa pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai atdusas vietā - 

Grīvas kapos, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 



 Piešķirt EUR 100 biedrībai “Daugavas Pārupieši” apmērā  Krustpils novada Lāčplēša 

Kara Ordeņa kavaliera Nikolaja Krastiņa pieminekļa izgatavošanai un uzstādīšanai atdusas vietā 

- Grīvas kapos, finansējumu pārskaitot pēc piestādītā rēķina. 

 

 

 

3. 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

 Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Izskata Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes 

Slivjukas  pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu (izpildu lietā Nr. 

000537/107/2015), kas tiek vērsta uz M. U., personas kods [..], piederošo nekustamo īpašumu, 

kas „Korfi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0130.  

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums M. U. izriet no zemāk minētiem 

administratīviem aktiem, kuri saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

76.panta ceturto daļu un 79.panta pirmo daļu ir kļuvuši neapstrīdami: 

 Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka parādniekam nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas pienākums par nekustamajiem  īpašumiem „Andi”, Mežāres pag., kadastra Nr.5676 

008 0131 un “Korfi”, Mežāres pag., kadastra Nr. 5676 008 0130  izriet no zemāk minētiem 

administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

22.02.2011.Maksāšanas paziņojums 7-511-3338, kas stājas spēkā 22.03.2011. un kļuva 

neapstrīdams 22.03.2011.; 13.02.2012. Maksāšanas paziņojums 7-512-707, kas stājas spēkā 

13.03.2012. un kļuva neapstrīdams 13.03.2012.; 15.02.2013. Maksāšanas paziņojums 7-513-

3228, kas stājas spēkā 15.03.2013. un kļuva neapstrīdams 15.03.2013. 

           Parādnieks  uz 2015.gada 06.novembri ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam 

nekustamā īpašuma nodokli par: 

- Īpašumu “Andi”, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5676 008 0131,  EUR 

50.34, nokavējuma naudu EUR 38.64, kopā EUR 88.98, 

- Īpašumu “Korfi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0130 , EUR 

4.85, nokavējuma naudu EUR 4.40, kopā EUR 9.25. 

 Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta trešo daļu, ja nekustamais 

īpašums tiek atsavināts vai dāvināts, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, 

kad nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda, nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa 

maksājums par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa. Nodokļa nomaksas diena ir diena, 

kad pašvaldības budžets maksājumu ir saņēmis. Nodokļa maksātājam ir pienākums maksājuma 

veikšanas dienā precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

Pamatojoties uz likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, 

20.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta pirmo, trešo, piekto, septīto daļu. 29.panta otro daļu, un 

likuma ,,Par nekustamā īpašuma nodokli” 8.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo, otro un trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, 

360.panta pirmo daļu, 363.panta otro daļu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 



1. Piedzīt bezstrīda kārtībā no M. U., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Andi” kadastra Nr.5676 008 0131,  EUR 50.34, nokavējuma 

naudu EUR 38.64, kopā EUR 88.98,  un “Korfi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 008 0130 , EUR 4.85, nokavējuma naudu EUR 4.40, kopā EUR 9.25.  

2. Nodokļa maksājuma veikšanas dienā maksātājam jāprecizē informācija par parāda 

apmēru. 

3. Piedziņu vērst uz M. U. naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

4. Nodokļa parādu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009118116, AS 

SEB UNLALV2X norēķinu kontā LV55UNLA00500014323075. 

5. Sūdzību par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu 

izpildi var iesniegt 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par 

izpildiestādes darbību. Sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu 

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

adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās 

adreses). 

6. Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt valsts nodevas samaksu izpildu dokumentu 

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot 

Lēmumu – Izpildrīkojumu. 

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

 

 

 

 

4. 

Par atbrīvošanu no Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumiem 

 

       Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

  Izskata Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Rutas Ivanovas, personas kods 

[..] iesniegumu, kurā lūdz viņu izslēgt  no Krustpils novada vēlēšanu komisijas sastāva. 

Pamatojoties uz likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likums” 11.panta 1.daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt 

darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas domei vai novada 

domei, un 11.panta 4.daļu, kas nosaka, ka dome pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Kalniņš, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (9 balsis), 

„pret”- Juris Puriškevičs (1 balss) , „atturas”- Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns ( 2 balsis) , 

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Rutu Ivanovu no Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas  

pienākumiem. 

2. No Krustpils novada vēlēšanu komisijā rezervē ievēlētām personām uzaicināt  Zigrīdu 

Dreimani par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekli. 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam, lai aktualizētu datus Nodokļu maksātāju 

reģistrā par Krustpils novada vēlēšanu komisijas, reģistrācijas Nr. 90009363304, 

priekšsēdētāju. 
 

 

 



5. 

Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS amata vienību un slodžu  

strukturālajām izmaiņām 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Izsakās K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. Izsakās J.Puriškevičs, K.Pabērzs. 

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

Jautā J.Puriškevičs, atbild R.Ragainis. Izsakās V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. Izsakās 

V.Stiebriņa, K. Pabērzs, O.Stalidzāns, P.Gravāns, J.Puriškevičs, K.Pabērzs.   

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Kārlis Pabērzs,  

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs (10 balsis), „pret”- Juris Puriškevičs (1 balss), „atturas”- Dzintars Skalbe ( 1 balss), 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sekojošu Krustpils novada pašvaldības amata vienību un slodžu struktūru 

ar 2016.gada 1.janvāri: 

1.1. Novada vadība: 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Novada domes priekšsēdētājs 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 

1 

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks atbrīvotais 

1 3. Izpilddirektors  1 

 

1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa: 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 1 

2. Galvenais grāmatvedis 1 

3. NĪ nodokļa administrators  1 

4. Grāmatvedis  1 

5. Grāmatvedis  1 

6. Grāmatvedis  1 

7. Grāmatvedis  1 

8. Grāmatvedis  1 

 

1.3. Administratīvā nodaļa: 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

  Administratīvās nodaļas vadītājs   

1. Jurists  1 

2. Jurists  1 

3. Jurists  1 

4. Iepirkumu speciālists 1 

5. Personālvadības speciālists 1 

6. Dokumentu pārvaldības speciālists 

okumentu pārvaldības speciālista 

1 

7. Dokumentu un arhīva pārvaldības speciālists 1 

8. Datortīklu un IS administrators 1 

9. Datortīklu un IS administrators 1 



10. Sabiedrisko attiecību speciālists 1 

 

1.4. Attīstības nodaļa;  

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

 
Attīstības nodaļas vadītājs 

 
1.  Teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciālists 1  

2. Projektu vadītājs 1 

3 Projektu koordinators 1 

4. Projektu administrators 1 

5. Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists 1 

6. Būvinženieris 0,5 

 

1.5. Krustpils novada būvvalde; 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Būvvaldes vadītājs- arhitekts 1 

2. Būvinspektors  1 

3. Būvvaldes speciālists- lietvedis 

           

1 

 

1.6. Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļa; 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 0,5 

 

1.7. Vides un civilās aizsardzības dienests; 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs 1 

2. Civilās un vides aizsardzības speciālists  1 

3. Civilās un darba aizsardzības speciālists  0,6 

 

1.8. Komunālās un saimniecības nodaļa; 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs 0,8 

2. Saimnieks-sagādnieks, mikro autobusa vadītājs  1 

3. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 

4. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 

5. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 

6. Sētnieks, apkopējs 1 

 

1.9. Krustpils novada pašvaldības bāriņtiesa 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas loceklis Atašienes 

pagastā 
1 

2. Bāriņtiesas loceklis Krustpils pagastā 0,3 

3. Bāriņtiesas loceklis Kūku pagastā 

 

 

pppppppppriekšsPRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS ) 

0,7 

4. Bāriņtiesas loceklis Mežāres pagastā 0,3 

5. Bāriņtiesas loceklis Variešu un Vīpes pagastā 0,8 

6. Bāriņtiesas sekretārs 0,5 

 

1.10. Krustpils novada Sociālais dienests 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Sociālā dienesta vadītājs 1 

2. 
Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, sociālās palīdzības 

organizators Krustpils pagastā 
1 



3. Atašienes pagasta sociālais darbinieks 1 

4. Kūku pagasta sociālais darbinieks 1 

5. Kūku pagasta sociālais darbinieks 1 

6. Mežāres pagasta sociālais darbinieks 1 

7. Variešu pagasta sociālais darbinieks 1 

8. Vīpes pagasta sociālais darbinieks 1 

9. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 1 

 

1.11. Atašienes pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Atašienes pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris  0,5 

3. Lietvedis 0,5 

4. Saimniecības vadītājs 1 

5. Atašienes bibliotēkas vadītājs 1 

6. Atašienes pagasta kultūras darba organizators 1 

 

1.12. Krustpils pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Krustpils pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Krustpils bibliotēkas vadītājs 1 

5. Krustpils bibliotēkas bibliotekārs 0,5 

6. Krustpils pagasta kultūras darba organizators 1 

 

1.13. Kūku pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Kasieris (Kūku ciematā) 0,3 

5. Kūku bibliotēkas vadītājs 1 

6. Kūku bibliotēkas bibliotekārs 1 

7. Zīlānu bibliotēkas vadītājs 1 

8. Kūku pagasta kultūras darba organizators 1 

 

1.14. Mežāres pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Mežāres pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Mežāres bibliotēkas vadītājs 1 

5. Mežāres bibliotēkas bibliotekārs 0,5 

6. Mežāres pagasta kultūras darba organizators 1 

 

1.15. Variešu pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Antūžu bibliotēkas vadītājs 1 



5. Medņu bibliotēkas vadītājs 0,5 

6. Variešu pagasta kultūras darba organizators 1 

 

1.16. Vīpes pagasta pārvalde 

Nr.p.k. Amata nosaukums slodze 

1. Vīpes pagasta pārvaldes vadītājs 1 

2. Kasieris- lietvedis 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 

4. Vīpes bibliotēkas vadītājs 1 

5. Vīpes pagasta kultūras darba organizators 

kultūras darba organizators 

1 

 

2. Pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku un strukturālu pasākumu veikšanu Krustpils 

novada pašvaldībā, kā arī saskaņā DL 104.panta pirmo daļu, likvidēt Krustpils novada 

pašvaldības administrācijā sekojošas amata vienības: 

2.1. Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītājs; 

2.2. Nekustamā īpašuma speciālists; 

2.3. Kancelejas vadītājs; 

2.4. Izpilddirektora vietnieks; 

3. Pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku un strukturālu pasākumu veikšanu Krustpils 

novada pašvaldībā, reorganizēt Krustpils novada pašvaldības iestādi- “Mežāres kultūras 

centrs” uz pastarpinātās pārvaldes institūciju- “Mežāres kultūras nams”. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības iestādes “Mežāres kultūras centrs” vadītājai veikt 

darbības saskaņā ar šī lēmuma 3.punktu izpildi. 

5. Pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku un strukturālu pasākumu veikšanu Krustpils 

novada pašvaldībā, kā arī saskaņā DL 104.panta pirmo daļu, reorganizēt novada pašvaldības 

amata vienības, saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

6. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram: 

1) rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amata vienības tiek reorganizētas/likvidētas, par darba 

tiesisko attiecību reorganizāciju/izbeigšanu;  

2) rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amata vienības tiek reorganizētas, par būtiskiem 

grozījumiem darba līgumos un amatu aprakstos; 

3) izsludināt iekšējo un ārējo pieteikšanos apstiprinātajām amatu vakancēm; 

4) nodrošināt darbinieku atlasi saskaņā ar Krustpils novada domes amatpersonu un amatu 

kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikumu un noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem 

(izglītība, pieredze, profesionalitāte, plānošana, organizēšana, komunikācija, u.c.) 

izsludinātajām amata vienībām.  

7. Uzdot novada pašvaldības juristam kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem izdarīt grozījumus 

novada  pagasta pārvalžu nolikumos un novada kultūras namu un klubu nolikumos, atbilstoši 

šī lēmuma 1.punktā apstiprinātajām amata vienībām. 

8. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt  Krustpils novada pagastu pārvaldēs 

strādājošo darbinieku- apkopēju, sētnieku, kurinātāju, strādnieku, santehniķu, elektriķu, 

palīgstrādnieku, u.c.,  noslodzes izvērtēšanu un iesniegt uz domes sēdi amata vienību un 

slodžu apstiprināšanai. 

 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  
1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai un struktūrvienībām; 

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

3. Mežāres kultūras centra vadītājai J.Orlovai 



 

6. 

Par amata vienībām Variešu pagastā 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

 

Jautā M.Kalniņš, atbild R.Ragainis, atbild R.Mazulāne. Jautā M.Kalniņš, atbild I.Jaksone, 

paskaidro R.Mazulāne un R.Ragainis. Izsakās K.Pabērzs. Jautā M.Kalniņš, atbild R.Ragainis, 

paskaidro R.Mazulāne. Izsakās V.Stiebriņa. Jautā M.Kalniņš, atbild R.Mazulāne. Izsakās 

K.Pabērzs. Paskaidro R.Mazulāne un  R.Ragainis. Izsakās V.Stiebriņa, J.Pastars. Jautā 

M.Kalniņš, atbild R.Mazulāne,  izsakās R.Ragainis, K.Pabērzs. 

 

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 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” - 

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

Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

balsis), „pret”- nav, „atturas”- Mārtiņš Kalniņš ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

 

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

2. Reorganizēt Krustpils novada pašvaldības Antūžu kultūras nama vadītāja amatu- 0,6 slodzes, 

izveidojot Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldē amata vienību:  

Variešu pagasta kultūras darba organizators: 

2.1. 1 slodze; 

2.2. profesijas kods: 3435 20; 

2.3. amata saime: 33. Radošie darbi; 

2.4. amata līmenis: IC 

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

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram rakstiski piedāvāt Antūžu kultūras nama 

vadītājam Variešu pagasta kultūras darba organizatora amatu, saskaņā ar izstrādāto 

amata aprakstu.  



 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldei; 

2. Antūžu kultūras nama vadītājai A.Rulietei; 

 

 

 

7. 

Par dotāciju Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Finanšu komitejas, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu 

komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

2015.gada 12.novembrī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “Latvijas 

Svarbumbu celšanas asociācija” iesniegums, kurā lūdz finansiālu atbalstu trīs Krustpils novada 

sportistu dalībai – transporta izdevumiem uz  Pasaules čempionātu junioriem un pieaugušajiem, 

kas norisināsies no 2015.gada  25.-29.novemrim Dublinā, Īrijā. Kopējās dalībnieku transporta 

izmaksas sastāda EUR 1038. 

 

Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro K.Pabērzs. Informē R.Ragainis. 

 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Vija Stiebriņa (1 balss), Krustpils novada 

dome nolemj: 

Piešķirt biedrībai “Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija” dotāciju EUR 1038 apmērā 

Krustpils novada sportistu dalībai – transporta izdevumiem uz  Pasaules čempionātu junioriem 

un pieaugušajiem, kas norisināsies no 2015.gada  25.-29.novembrim Dublinā, Īrijā., novirzot 

finansējumu no budžetā sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

 

 

8. 

Par  Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu  Nr.2015/7„Par nekustamā īpašuma 

nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu  

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” precizēšanu 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild V.Golubevs. Informē M.Felss, K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2015.gada 4.novembra vēstule Nr. 18-6/8947 “Par saistošiem noteikumiem 

Nr.2015/7”. Ministrija atbilstoši savas kompetences ietvaros ir izskatījusi saistošos noteikumus, 

izsaka iebildumus, lūdz precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību  normatīvo 

aktu prasībām. 

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

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

daļu, ņemot vērā Finanšu un grāmatvedības nodaļas ieteikumu,  



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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1.Precizēt Krustpils novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra saistošos noteikumus  Nr. 2015/7 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada  

administratīvajā teritorijā” (pielikumā): 

1.1. izteikt saistošo noteikumu šādā redakcijā: “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”  

atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada administratīvajā teritorijā”; 

1.2.no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma “Par 

pašvaldībām” 46.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta astoto daļu un Pārejas 

noteikumu 58. un 59.punktu; 

1.3. precizēt saistošo noteikumu 1.punktu izsakot šādā redakcijā: “1.Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Krustpils novadā tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļām), kuru platība 

pārsniedz 25 m2, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, 

kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā 

arī nosaka nekustamā maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu.” 

1.4. precizēt saistošo noteikumu 4.punktu: “4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk 

minētās kadastrālās vērtības : 

4.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 

4.2.būves kadastrālās vērtības.” 

1.5. saistošo noteikumu 5.punktā aiz vārda “minēto” papildināt vārdus “nekustamā īpašuma”; 

1.6.precizēt saistošo noteikumu 6.punktu: “Būvei piekritīgo zemes platību nosaka atbilstoši 

Krustpils novada domes  2013.gada 17.jūnija saistošiem noteikumiem Nr.2013/12 “Par Krustpils 

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

noteikumiem un Grafisko daļu””; 

1.7. izslēgt saistošo noteikumu 10.punktu; 

1.8. precizēt saistošo noteikumu numerāciju, aizstāt skaitli “11” ar skaitli “10” un aizstāt skaitli 

“12” ar skaitli “11”; 

1.9. izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā : “Saistošie noteikumi stājas spēkā 

2017.gada 1.janvārī.” 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai. Publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Krustpils 

Novadnieks”  un izlikt redzamā vietā domes ēkā. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

9. 

Par grozījumiem 2013.gada 22.maija Krustpils novada domes sēdes lēmuma (protokols 

Nr.9., 36.punkts) „Par zemes vienību iznomāšanu” 3.punktā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs. 



 Izskata SIA „Latlogistic”, reģ. Nr. 45403031910, juridiskā adrese Madonas iela 6, 

Jēkabpils 2015.gada 6.novembra iesniegumu, kurā lūdz izmainīt 2013.gada 24.maija zemes 

nomas līguma 56/2013, II.nodaļas,  2.3. un 2.4.punktu. 

 Iesniegumā norādot, ka uz grūto ekonomisko stāvokli valstī un nepietiekošu investoru 

interesi par ražošanas attīstību, nav ievēroti līguma nosacījumi. Vienlaikus norādot, ka bijušā 

lidlauka teritorijā ekspluatācijā nodotas 3 (trīs) koģenerācijas  stacijas, tiek plānota attīstīt jauna 

ražotne, t.i., koksnes plātņu ražošana, ir nepieciešamība atjaunot bijušo dzelzceļa pievadu. Šim 

nolūkam Satiksmes ministrijas dzelzceļa departamentam ir jālūdz būvatļauja, bet nemainot šos 

divus  iepriekš minētos līguma punktus, tas nav iespējams. 

 Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka: 

1. 2013.gada 22.maijā Krustpils novada domes sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.9., 

36.p.) „Par zemes vienības iznomāšanu” (turpmāk – lēmums). Saskaņā ar šī lēmuma 1., 2.punktu 

atļauts slēgt līgumu uz 15 gadiem. Lēmuma 3.punktā noteikts, ka atļaut SIA „Latlogistic”, reģ. 

Nr. 45403031910, juridiskā adrese Madonas iela 6, Jēkabpils apbūvēt zemes vienības ar 

kadastra Nr. 56680070360, 56680070281 līgumā nosakot, ka  apbūvi jāuzsāk 24 (divdesmit četru 

mēnešu laikā), ja arī zemesgabaliem 2 (divu) gadu laikā nav  izbūvēts,  pašvaldība vienpusēji var 

lauzt noslēgto zemes nomas līgumu. 

2. 2013.gada 24.maijā, Krustpils novada pašvaldība starp SIA „Latlogistic”, reģ. Nr. 

45403031910, ir noslēgusi zemes nomas līgumu 56/2013. Līguma 2.3. un 2.4.punktā, ir ietverti 

lēmuma 3.punktā norādītie pienākumi. Līguma 2.3.punkts nosaka, ka: Nomniekam ir pienākums 

24 (divdesmit četru) mēnešu laika, no šī līguma spēkā stāšanās dienas, uzsākt dzelzceļa izbūves 

procesu (zemes darbi). Ja uz zemesgabaliem 2 (divu) gadu laikā nav izbūvēts dzelzceļš, līguma 

darbība tiek izbeigta. Līguma 2.4.punkts nosaka, ka: Pēc dzelzceļa infrastruktūras uzbūvēšanas, 

Iznomātājs apņemas 1 (viena) gada laikā izveidot, piesaistīt un nodrošināt no jauna 40 

(četrdesmit) darba vietas, turpmāko trīs gadu periodā papildus piesaistot līdz 100 (simts) darba 

vietām. 

3. Līguma 2.3.punkta, īsais termiņš vai tā kavējums var būt šķērslis būvatļaujas saņemšanai, 

līguma 2.4.punktā noteikta papildu saistības nevar būt kavēklis, tāpēc atbilstoši Civillikuma 

1587.pantam, būtu izpildāmas, jo tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt 

apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod 

vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.  

Pamatojoties uz : 

1. Likuma „Par pašvaldībām”14.panta  pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu; 

2. Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums”  6.1panta pirmo daļu; 

3. un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības 

zemes nomu” 15.punktu,  

Ņemot vērā, ka Krustpils novada spēkā esošie plānošanas dokumenti atbalsta industriālo un 

ražošanas teritoriju izveidi un infrastruktūras sakārtošanu bijušā lidlauka teritorijā un tā apkārtnē, 

līdz ar to dzelzceļa sliežu izbūve zemesgabalā „Fenderi” atbilst pašvaldības interesēm 

uzņēmējdarbības vides veicināšanai, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Jānis 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Inese 

Jaksone ( 1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Grozīt 2013.gada 22.maija Krustpils novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.9., 

36.punkta) „Par zemes vienību iznomāšanu” 3.punktu, izsakot šādā redakcijā: 



„3. Atļaut SIA „Latlogistic”, reģ. Nr. 45403031910, juridiskā adrese Madonas iela 6, 

Jēkabpils, apbūvēt zemes vienības ar kadastra Nr. 56680070360, 56680070281, līgumā 

nosakot, ka  apbūvi jāuzsāk piecu gadu laikā, ja uz zemesgabaliem līdz 2020.gadam nav 

izbūvēts dzelzceļš,  pašvaldība vienpusēji var lauzt noslēgto zemes nomas līgumu.”  

2. Atbilstoši šī lēmuma 1.punktam, sagatavot grozījumus 2013.gada 24.maija zemes nomas 

līguma 56/2013, 2.3.punktos, negrozot pārējos līguma nosacījumus.  

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības juristei 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 2013.gada 24.maija zemes nomas līgumā 

56/2013 atbilstoši šim lēmumam. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 001 0024 Vīpes  pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. A., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 19.oktobra iesniegumu par 

lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu  5696 001 0024 no  individuālo 

dzīvojamo māju apbūves uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 001 

0024, 2.6 ha platībā: 

1. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir noteikts 

lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).  

2. Saskaņā ar zemes vienības eksplikāciju: 2.5000 ha lauksaimniecības izmantojamā zeme, 

t.sk. 1.6000 ha tīrumi; 0.2000 ha augļu dārzi;  0.7000 ha ganības, 0.1000 ha zeme zem ēkām. 

3. Pēc Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskajai daļai 

nekustamais īpašums “Kastaņi” atrodas lauksaimniecības teritorijā. 

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 18.punkts paredz gan nekustamā īpašuma īpašnieka, gan arī pašvaldības 

tiesības noteikt vai mainīt lietošanas mērķi, savukārt 31.punkts paredz,  ja uz zemes vienības, 

kuru izmanto lauksaimniecībai, mežsaimniecībai vai ūdenssaimniecībai, atrodas būves, kuru 

galvenais lietošanas veids atbilst citai lietošanas mērķu grupai, zemes vienībai nosaka vairākus 

lietošanas mērķus. 

Pamatojoties uz: 

- Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu; 

- Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu; 

- likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu pirmās daļas 27.punktu,  

- Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

2.punktu, 18.punktu, 27.2.apskšpunktu un 31.punktu,  

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

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 



1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  5696 001 0024 – 2,6 ha platībā Vīpes 

pagastā noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

1.1.  Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ar lauksamniecība (NĪLM kods 

0101) – 2.5 ha 

1.2. Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0.1 ha 

2. Uzdot Kancelejas nodaļai nosūtīt šo lēmumu Valsts zemes dienestam 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs atbild J.Puriškevičs. Izsakās M.Felss, V.Stiebriņa, P.Gravāns. 

 

2015.gada 26.oktobrī saņemts J. D., personas kods [..], adrese: [..], iesniegums ar lūgumu 

piešķirt dzīvojamo platību. 

 No Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums: lūdzu piešķirt dzīvokli pēc 

adreses  “Neretas 5” dz.7, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads. 

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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības J. D. uz dzīvokli Nr.7 mājā “Neretas 5”, Vīpes  

pagastā, Krustpils novadā. 

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

uz dzīvokli Nr. 7 mājā “Neretas 5”, Vīpes  pagastā, Krustpils novadā un deklarēt dzīvesvietu 

pēc minētās adreses. 

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

ar J. D. un nodot dzīvokli Nr. 7 mājā “Neretas 5”, Vīpes  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. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

      

 

 



12. 

Par iznomātās zemes vienības daļas maiņu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. Ā., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 18.septembra iesniegumu par 

iznomātās zemes vienības  Lieli Piņņi kadastra Nr. 5694 008 0108 zeme  gabala ar mazdārziņa 

Nr. 10-  0.35  ha; Nr.11 – 0.2 ha un Nr.12-0.75 ha platībā, maiņu pret Lieli Ierniņi, kadastra Nr. 

5694 008 0165 ar mazdārziņa Nr.86 – 0.60 ha platībā. 

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

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

J., 2015.gada 18.septembra iesniegumu par iznomātās  zemes gabala Lieli Ierniņi kadastra Nr. 

5694 008 0165 laukā Nr.86-  0.60 ha platībā maiņu pret mazdārziņiem, Lieli Piņņi kadastra Nr. 

5694 008 0108, mazdārziņu Nr. 10-  0.35  ha; Nr.11 – 0.2 ha un Nr.12-0.75 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 Vītola, 

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

 

1. Atļaut R. Ā. iznomāto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5694 008 0230 daļu “Lielie 

Piņņi” (kadastra Nr. 5694 008 0108) ar mazdārziņa Nr. 10-  0.35  ha; Nr.11 – 0.2 ha un 

Nr.12 - 0.75 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 Ierniņi” (kadastra Nr. 5694 

008 0165) ar mazdārziņa Nr.86 -  0.60 ha platībā. 

2. Pārslēgt  zemes nomas līgumus uz pieciem 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. 

      
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

13. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata A. J., personas kods [..], adrese [..], 2015.gada 3.novembra  iesniegumu par zemes 

līguma izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5694 006 0347. 

 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Izbeigt 2012.gada 24.augustā  noslēgto lauku zemes nomas līgumu ar  A.  J. par 

Krustpils novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Variešu pagastā ar kadastra 

Nr. 5694 006 0347 – 1.0449 ha platībā nomu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

14. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu  Variešu pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. B., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 21.oktobra iesniegumu par zemes  

iznomāšanu mazdārziņam-  0.15 ha platībā, “Lielie Ierniņi”  ar mazdārziņa lietotājshēmas Nr.48.  

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

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

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

 

1. Iznomāt J.B., personas kods [..], zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165 -0.15 ha platībā,  mazdārziņu lietotāj shēmas Nr.48. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada 16.novembrim. Noteikt gada zemes 

nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā 

īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 



4. Noteikt, ka J. B. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas brīža. Gadījumā, ja J. B. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var tikt iznomāti 

citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

 

15. 

Par zemes vienības iznomāšanu  Vīpes un Mežāres pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Mežāres  pagasta zemnieku saimniecības „Jaunpļaviņas”, reģistrācijas 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  īpašnieka M. 

Z., 2015.gada 28.oktobra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 006 0065; 

5676 005 0073; 5676 003 0183; 5696 003 0205; 5696 004 0170 un  5696 006 0071 platībā 

nomu,  lauksamniecībai.  

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

1. 5696 006 0065  - 2.2809 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

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

2. 5676 005 0073- 1.0833 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība. Uz zemes vienības ir 

pašvaldībai nepiederošas būves, tāpēc nomā var nodot tikai daļu. Atstājot zemi zem ēkām 

(būvēm) iznomāt var 0.7500 ha. 

3. 5676 003 0183 – 5.2021 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

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

4. 5696 003 0205 – 1.8 ha, ir ieskaitīta rezerves zemes fondā un tās valdītājs, atbilstoši 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā minētajam, ir Krustpils  novada pašvaldība. 

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

5. 5696 003 0170 – 1.5 ha, ir ieskaitīta rezerves zemes fondā un tās valdītājs, atbilstoši 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā minētajam, ir Krustpils  novada pašvaldība. 

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

6. 5696 006 0071- 1.9853 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Saskaņā ar eksplikāciju : lauksaimniecības 

izmantojamā zemes – 0.9000 ha; tīrumi 0.5000 ha; pļavas 0.3000 ha. 

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., 27.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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Kārlis 

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 



Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- Juris Puriškevičs ( 1 balss) , „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

1. Iznomāt Mežāres  pagasta zemnieku saimniecībai „Jaunpļaviņas”, reģistrācijas 

Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  īpašniekam 

M. Z., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 006 0065  - 2.2809 ha platībā; 5676 005 

0073 - 0.7500 ha platībā;  5676 003 0183 – 5.2021 ha platībā un 5696 006 0071- 1.9853 ha 

platībā. 

2. Piešķirt  nomā rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 

003 0205 – 1.8 ha  platībā un 5696 003 0170 – 1.5 ha, Mežāres  pagasta zemnieku saimniecība 

„Jaunpļaviņas”, reģistrācijas Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, 

Krustpils  novads,  īpašniekam M. Z., nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 

16.novembrim, lauksaimniecībai, bez apbūves tiesībām. 

3. Par lēmuma 1.punktu, slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada  

16.novembrim. Zemes nomas maksu gadā noteikt pamatojoties uz MK noteikumiem, noteikt, ka 

papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.  

4. Par lēmuma 2.punktu Mežāres  pagasta zemnieku saimniecības „Jaunpļaviņas”, 

reģistrācijas Nr.45401020927, juridiskā adrese: „Zundāni”, Mežāres pagasts, Krustpils  novads,  

īpašniekam M. Z. nosakāms, ka : 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

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

lēmuma pieņemšanas. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

          Pielikumā:  par lēmuma 2.punktā minētiem zemes gabaliem,  zemes grafiskais pielikums 

Nr.1 un Nr.2, katrs  uz vienas lapas. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

 

 

16. 

Par 2010.gada 3.novembra lauku zemes nomas līguma pagarināšanu  

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  I. Ļ., personas kods [..], adrese: [..], 2015.gada 16.oktobra iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrētu 16.10.2015. Nr. 2.1-11.2/15/2127), kurā lūgts pagarināt lauku zemes nomas līgumu  



noslēgtu 2010.gada 3.novembrī, par nekustamo īpašumu “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads,  kadastra Nr. 5696 005 0127, kas sastāv no trīs zemes vienībām  ar kadastra 

apzīmējumu: 5696 005 0127- 1.8000 ha; 5696 005 0128 – 1.2000 ha; 5696 005 0129 – 6.5000 ha 

platībā.  

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

1. 2010.gada 3. Novembrī ir noslēgts Lauku zemes nomas līgums par pašvaldībai 

piekritīgajām zemes vienībām 5696 005 0127- 1.8000 ha; 5696 005 0128 – 1.2000 ha; 

5696 005 0129 – 6.5000 ha platībā. 

2. Augstāk minētā līguma darbības termiņš no 2010.gada 01.jūnija līdz 2015.gada 

31.decembrim. 

3. Minētajā gadījumā, līguma termiņš ir bijis  pieci gadi, savukārt  “Par publiskās personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1panta pirmā daļā 

noteiktais termiņš: ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, […], 

zemes nomas līguma – uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā 

īpašuma nomas līgumu- uz laiku, kas ilgāks par 12 gadiem. Pastāvot šādiem apstākļiem, 

pašvaldības nepastāv šķēršļi pagarināt līguma termiņu. 

 

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., 27.punktu,  

 likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Pagarināt  lauku zemes nomas līgumu I. Ļ., personas kods [..], adrese: [..],  uz zemes 

vienībām  5696 005 0127- 1.8000 ha; 5696 005 0128 – 1.2000 ha; 5696 005 0129 – 6.5000 

ha platībā, ar nosaukumu “Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

005 0127, uz laika posmu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt gada zemes nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka I. Ļ. lauku zemes nomas līgums termiņa pagarinājumu līgums noslēdzams līdz 

2016.gada 1.janvārim. Gadījumā, ja I. Ļ. neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka 

atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes gabali var 

tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 



 

 

 

17. 

Par zemes vienības iznomāšanu Krustpils pagastā 
 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Izskata L. T., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 4.novembra iesniegumu par 

zemes vienības ar nosaukumu “Kazubrenči 4”,  0.3068 platībā iznomāšanu, jo uz šīs zemes 

atrodas viņai kā līdzīpašniecei ēkas (būves).  

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

1. 5668 007 0191  - 0.3068 ha, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, nav iznomāta. Lietošanas 

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

vienības ir pašvaldībai nepiederošas ēkas. 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Iznomāt L. T., personas kods [..],  adrese: [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 

007 0191  - 0.3068 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem līdz 2020.gada 16.novembrim. Noteikt gada zemes 

nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā 

īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka L. T. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Ligita Trupa neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

 

 



18. 

Par zemes vienības iznomāšanu Atašienes pagastā 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata D. M., personas kods [..],  adrese: [..], 2015.gada 19.oktobra iesniegumu par zemes 

vienības ar nosaukumu “Palejas”,  0.2562 ha platībā iznomāšanu, lauksaimniecības vajadzībām, 

kadastra apzīmējums 5646 006 0599. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējums 5646 006 

0599 - 0.2562 ha platībā, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, tā nav iznomāta. Lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksamniecība.  

 

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., 27.punktu,  

- likuma “Par publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma” 6.1panta pirmo 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

 

1. Iznomāt D. M., personas kods [..],  adrese: [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

5646 006 0599- 0.2562 ha platībā. 

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 2 gadiem līdz 2017.gada 16.novembrim. Noteikt gada zemes 

nomas maksu – 1.5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot nekustamā 

īpašuma nodokli. 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. 

3. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot lauku zemes nomas līgumu  ar šī lēmuma 1.punktā 

minēto personu. 

4. Noteikt, ka D. M. lauku zemes nomas līgums noslēdzams 1 (viena) mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Dzidra Meldere neizpilda šo nosacījumu, tiks 

uzskatīts, ka atteikusies slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku, un turpmāk attiecīgie zemes 

gabali var tikt iznomāti citai personai.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

19. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 
 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 



Jautā K.Pabērzs, atbild D.Vītola. Izsakās I.Jaksone. 

2015.gada 27.oktobrī saņemts U. D., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta[..], 

faktiskā adrese: [..], iesniegums ar lūgumu piešķirt ar dzīvojamo platību Variešu pagastā “Māja 

Nr.4 Variešos”-18. 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja saņemts saskaņojums. 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības U. D. uz dzīvokli Nr.18 mājā “Māja Nr.4 

Variešos”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, uz vienu gadu. 

2. U. D., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.18 mājā “Māja Nr.4 Variešos”, Variešu pagastā, Krustpils novadā 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

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

līgumu ar U. D. un nodot dzīvokli Nr.18 mājā “Māja Nr.4 Variešos”, 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. 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

 

20. 

Par dzīvojamo telpu maiņu Krustpils  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā I.Jaksone, atbild M.Felss. Informē K.Pabērzs, izsakās M.Felss, Dz. Skalbe, V.Stiebriņa, 

I.Jaksone, D.Vītola, K.Pabērzs. 

 

2015.gada 26.oktobrī saņemts M. O.,  adrese: [..], iesniegums ar lūgumu mainīt nomāto 

2-istabu dzīvokli uz vienu istabu. 

 No Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas 2015.gada 21.oktobrī saņemta vēstule Nr.5-

8/15/32 “Par brīvu dzīvojamo platību”, saskaņā ar kuru informē, ka  ir iespējams piešķirt 

vienistabas dzīvokli pēc adrese – “Spunģēni 2” – 5, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads. 



 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar M.O. noslēgts Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgums Nr.3.-10 no 29.04.2010., uz dzīvokli ir parāds 81.38 EUR. Atļaut 

maiņu izdarīt, pie nosacījuma, ka tiks veikts pilnīgs norēķins par summu 81.38 EUR. 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

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

nolemj: 

 

1. Mainīt M. O. dzīvojamās telpas no  “Spunģēni 2” -4, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads uz “Spunģēni 2” – 5, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, pēc 

parāda summas 81.38 EUR nomaksas. 

2. M. O.i viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz “Spunģēni 2” – 5, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

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

līgumu ar M. O. un nodot dzīvokli  “Spunģēni 2” – 5, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads, 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. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

      

 

Plkst. 15:50 deputāte V.Stiebriņa atstāj sēžu zāli. 

 

 

 

21. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās K.Pabērzs, Dz.Skalbe. 

 

Izskata 2015.gada 9.oktobrī saņemto K. S., personas kods [..], iesniegumu, kurā lūdz 

lauzt īres līgumu uz dzīvokli Nr. 16 mājā “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts. 

 Papildus iesniedzējas iesniegumam, ir saņemta Kūku pagasta pārvaldes informācija, ka 

dzīvoklis ir nodots, ir sastādīta vienošanas par parāda samaksu saskaņā ar grafiku. Pēc pārvaldes 

informācijas, īres līgums izbeidzams ar 2015.gada 31.septembri. 



Izskatot augstāk minēto iesniegumu un Kūku pārvaldes vadītāja informāciju, Krustpils 

novada pašvaldības konstatē, ka 2014.gada 2.aprīlī ar  K. S. noslēgts Dzīvojamās telpas īres 

līgums Nr.6-47/14/17, uz dzīvojamām telpām ir parāds par summu [..] 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 Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Izbeigt 2014.gada 2.aprīlī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.6-47/14/17 ar .u S. 

ar 2015.gada 31.septembri. 

2. Uzdot K. S. veikt galīgo norēķinu par kopīgo summu [..] EUR saskaņā ar vienošanās par 

parāda atmaksu par dzīvokļa Nr.16, “Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

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. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

 

22. 

Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs. 

Izskata  2015.gada 20.oktobrī saņemto A. E. V., personas kods [..], dzīv. “[..], 

iesniegumu, kurā lūdz piešķirt labiekārtotu vienistabas dzīvokli Spunģēnu centrā. 

 Papildus iesniedzēja iesniegumam, ir saņemta Krustpils pagasta pārvaldes 2015.gada 

26.oktobra vēstule Nr.5-8/15/34 “Par dzīvojamo platību”, kurā norādīts, ka  pārvalde piekrīt, ka 

iesniedzējs tiek uzņemts dzīvokļu rindā, piešķirot kārtas Nr.2. 

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

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

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

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

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

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Uzņemt Krustpils pagasta dzīvokļu rindā ar kārtas Nr.2  A. E. V., personas kods [..], dzīv. 

[..], ar 2015.gada 1.decembri 

2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai. 

 
Sagatavoja I.Stupāne 

 

 



23. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 9.novembrī saņemts E. M., personas kods [..], deklarētā dzīves vieta: [..], 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Mežāres pagastā. 

 No Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvokli 

“Rozessala 3”-6 no 2015.gada 1.decembra, noslēgt līgumu uz vienu gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

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

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

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

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

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

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības E. M., personas kods [..], uz dzīvokli Nr.6 mājā 

“Rozessala 3”, Mežāre, Mežāres pagastā, Krustpils novadā uz 1 gadu. 

2. E. M., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz dzīvokli Nr.6 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 E. M. un nodot dzīvokli Nr.6 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. 
 

Sagatavoja I.Stupāne 

 

Plkst. 15:55 deputāte V.Stiebriņa atgriežas sēžu zālē.  

 

 

 

24. 

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Melderes”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 002 0031) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Ģ. M. un A. M. pilnvarotās personas Ģ. M.  2015.gada 

25.oktobra iesniegumu, kurā lūdz Krustpils novada pašvaldību, sakarā ar plānoto īpašuma daļas 

pārdošanu,  pieņemt lēmumu par īpašuma sadali trīs īpašumos. 

 Pirmais īpašums sastāvētu no zemes vienības ar platību 4,4 ha un kadastra apzīmējumu 

5694 002 0031. Otrais īpašums sastāvētu no zemes vienības ar platību 2,6 ha un kadastra 



apzīmējumu 5694 002 0032. Trešais īpašums sastāvētu no zemes vienības ar platību 11,6 ha un 

kadastra apzīmējumu 5694 005 0017. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija, 

pilnvara.  

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

nekustamais īpašums „Melderes”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5694 002 0031 

sastāv no trīs zemes vienībām 18,60 ha kopplatībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Paliekošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0031 kopējā platība ir 4,4 ha, 

uz zemes gabala atrodas ēkas.  

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0032 kopējā platība ir 2,6 ha, 

tai skaitā meži – 2,6 ha.  

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 005 0017 kopējā platība ir 11,6 

ha.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0031 atrodas lauksaimniecības 

teritorijā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 005 0017 atrodas lauksaimniecības un 

mežu teritorijā. Savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0032 atrodas mežu 

teritorijā. 

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  Ģ. M. un 

A. M. pilnvarotās personas Ģ. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), 

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

  

1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Melderes”  

(īpašuma kadastra Nr. 5694 002 0031)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 002 

0032  – 2,6 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Melderes”  

(īpašuma kadastra Nr. 5694 002 0031)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 005 

0017  – 11,6 ha platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai 

saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

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

 
 

Plkst. 15:56 deputāts M.Felss atstāj sēžu zāli. 

 

 

 

 



25. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Ezerķikaukas”, Vīpes pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0009) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi J. B. 2015.gada 3.novembra iesniegumu, kurā lūdz atļaut 

sadalīt  nekustamo īpašumu „Ezerķikaukas”, kadastra Nr. 5696 003 0009, atdalot 3.zemes gabalu 

5696 002 0004. Atdalītai zemes vienībai piešķirt lietošanas mērķi – mežsaimniecība. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija. 

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

nekustamais īpašums „Ezerķikaukas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5696 003 

0009 sastāv no trīs zemes vienībām. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 002 0004 platība ir 6,1 ha. Atbilstoši eksplikācijai: 5,8 ha mežs, 0,3 ha zeme 

zem ūdens. 

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” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0004 atrodas 

meža teritorijā. 

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

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

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

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

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

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), 

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

  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Ezerķikaukas”  (īpašuma kadastra Nr. 5696 

003 0009) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0004  – 6,1  ha platībā, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu.  

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5696 002 0004 noteikt zemes 

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

(kods 0201). 

  

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

 

 

 

26. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Vizbules”, Mežares pagasts, kadastra Nr. 5676 005 0125) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi K. B. 2015.gada 4.novembra iesniegumu, kurā lūdz atļaut 

atdalīt  no īpašuma „Vizbules”, kadastra Nr. 5676 005 0125 zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5676 003 0085 – 15,4 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

5676 003 0085 noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecība. 



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” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0085 atrodas 

meža teritorijā. 

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

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

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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Vizbules”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 005 0125) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0085  – 15,4  ha platībā, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu.  

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0085 noteikt zemes 

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

0201). 

 

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

 

Plkst. 15:57 deputāts M.Felss atgriežas sēžu zālē. 

 

 

 

27. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Brīvāres”, Vīpes  pagasts, kadastra Nr. 5696 003 0031) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. G. 2015.gada 3.novembra iesniegumu, kurā lūdz 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Brīvāres” , Vīpes pagastā, Krustpils novadā  trešo zemes vienību 

ar kadastra Nr. 5696 003 0033 – 2,4 ha platībā. Par galveno saimnieciskās darbības veidu lūdz 

noteikt – lauksaimniecība. 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums “Brīvāres”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (kadastra Nr. 

5696 003 0031) sastāv no 3 zemes vienībām. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5696 003 0033 kopējā platība ir 2,4 ha. Atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi sadalās 

šādi:  2,1 ha- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,3 ha – zeme zem ūdens. Nekustamā īpašuma 

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

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

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

likums” 19. pantu pirmo daļu,  likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta  27.punktu,  kā arī ņemot vērā  

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



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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  “Brīvāres”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5696 003 0031)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0033  – 2,4 ha 

platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt nekustamā 

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

(kods 0101). 

 

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

 

 

28. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi P. O. 2015.gada 19.oktobra  iesniegumu, kurā 

lūdz atļaut atdalīt no zemes gabala “Līči” ar kadastra Nr. 5670 008 0153 zemes gabalu 7 ha, 

jauna īpašuma veidošanai. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija, skice ar plānoto zemes gabala 

sadalīšanu.  

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

nekustamais īpašums „Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5670 008 0153 sastāv 

no divām zemes vienībām 14,0 ha kopplatībā. Sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 008 0153 kopējā platība ir 10,6 ha, uz zemes gabala atrodas ēkas. Nekustamā 

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

Atbilstoši eksplikācijai zemes lietošanas veidi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  5670 008 

0153 sadalās šādi:10,4 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha – zeme zem ēkām.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

Grafisko daļu”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā. Minēto saistošo 

noteikumu 123.1.punkts nosaka, ka „Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2 ha, 

bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana)”. 

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

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta 

pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā P. O.  

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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 



Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Līči” (kadastra Nr. 5670 

008 0153) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0153 (zemes vienības 

platība 10,6 ha) sadalīšanai -atdalot zemes gabalu  7, 0 ha platībā, ievērojot Krustpils 

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

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

Grafisko daļu”. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Līči” (pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

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

 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Spilvas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. E. 2015.gada 10.novembra  iesniegumu, kurā 

informē, ka vēlas sadalīt nekustamo īpašumu  „Spilvas”  Krustpils pagastā Krustpils novadā, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0092, lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu zemes vienības sadalīšanai pēc klāt pievienotā pielikuma. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija ar paredzēto zemes vienības 

sadalījuma skici.  

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

nekustamais īpašums „Spilvas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5668 007 0075 

sastāv no 5 zemes vienībām. Atbilstoši Valsts Zemes dienesta kadastra reģistrā pieejamajiem 

datiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0092  kopējā platība ir 7,4 ha, kuras 

lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi: 6,6 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

0,8 ha – zeme zem ūdens. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - zeme uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0092 atrodas 

lauksaimniecības teritorijā, nekustamajā īpašumā ir meliorācijas sistēmas. Minēto saistošo 

noteikumu 123.1.punkts nosaka, ka „Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 2 ha, 

bet atļauta esošas viensētas ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, neievērojot 

minimālo platību, ja viensētai ir nodrošināta piekļūšana (piebraukšana)”. 

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

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta 

pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā  V. E. 



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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Spilvas” (kadastra Nr. 

5668 007 0075) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0092 – 7,4 ha platībā  

sadalīšanai, ievērojot Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2013/12 

„Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Spilvas” (pielikumā). 

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

novada pašvaldībā.   
 

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

 

 

30. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”,  

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par N. I. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.3” -26, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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

paziņot N. I.. 

 

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

 

 

 

31. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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



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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Anulēt ziņas par E. P. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.4” -21, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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

paziņot E. P.. 

 

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

 

 

 

 

 

32. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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

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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Anulēt ziņas par M. K. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.4” -22, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas 

izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā 

un paziņot M. K.i. 

 

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

 

 

 

33. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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



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

„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 

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

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par E. K. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.4” -22, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā 

un paziņot E. K.. 

 

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

 

 

 

34. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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

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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Anulēt ziņas par J. K. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.4” -22, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav 

tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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

paziņot J. K.. 

 

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

 

 

 

35. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Kūku pagasta pārvaldes iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīves 

vietu.  

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

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

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



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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Anulēt ziņas par J. L. deklarēto dzīvesvietu „Kūkas Nr.4” -22, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, jo Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē 

nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Kancelejai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Iedzīvotāju reģistrā 

un paziņot J. L.. 

 

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

 

 

 

36. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs. Izsakās J.Pastars, K.Pabērzs. 

 

Izskata L. M. iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka  

personai nav tiesiska pamata būt deklarētai īpašumā „Lauktehnika 81”. 

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

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

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

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

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

Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 

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

1. Anulēt ziņas par V. S. deklarēto dzīvesvietu „ Lauktehnika 81”, Kūku pagasts, Krustpils 

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

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā  

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

paziņot V. S.. 

 

 

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

 

 

37.  

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Zobeni”, Variešu  pagasts, kadastra Nr. 5694 003 0049) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. M. 2015.gada 10.novembra iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0188 – 3,0 ha platībā  no 

nekustamā īpašuma „Zobeni” , Variešu pagastā, Krustpils novadā  ar kadastra Nr. 5694 003 

0049. 



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. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  “Zobeni”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

(kadastra Nr. 5694 003 0049)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 003 0188  – 3,0 ha 

platībā,  neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

 

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

 

 

 

 

38. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Liepas”, Vīpes  pagasts, kadastra Nr. 5696 005 0007) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. A.  un I. H. pilnvarotās personas G. K.  2015.gada 

11.novembra iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5696 

005 0008 no nekustamā īpašuma „Liepas” , Vīpes pagastā, Krustpils novadā  ar kadastra Nr. 

5696 005 0007. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija, 

pilnvara.  

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

nekustamais īpašums „Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5696 005 0007 

sastāv no 2 zemes vienībām.  Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašumtiesības  Zemesgrāmatā nostiprinātas uz G. K., 

J. A. un I. H. vārda. 

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0008  kopējā platība ir 9,3 ha, 

tai skaitā 9,1 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha – zeme zem ūdens.  

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  

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

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads (kadastra 

Nr. 5696 005 0007)  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0008  – 9,3 ha platībā,  

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

 

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

 

 

 

 



39. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Strautnieki”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 004 0076) 

 

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība saņēmusi J. B. pilnvarotās personas L. B.  2015.gada 11.novembra 

iesniegumu,  kurā lūdz ļaut atdalīt  zemes gabalu 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5676 

003 0032 no nekustamā īpašuma „Strautnieki”, kadastra Nr.5676 004 0076 ar kopējo platību 6,9 

ha, kas atrodas Mežāres pagastā, Krustpils novadā. Lūdz noteikt zemes vienībai lietošanas 

mērķi– mežsaimniecība. 

Iesniegumam pievienotas Zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāna, pilnvaras 

kopijas. 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums „Strautnieki”,  Mežāres pagasts, Krustpils novads, ar 

kadastra Nr.5676 004 0076 sastāv no 2 zemes vienībām ar kopējo platību 6,9 ha. Nekustamā 

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

Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  5676 003 0032 platība ir 3,1 ha, atbilstoši 

eksplikācijai zemes lietošanas veids: 3,1ha – meži. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas mežu teritorijā.  

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

likums” 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā J. B. 

pilnvarotās personas L. B. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Strautnieki”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 004 

0076) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0032  – 3,1 ha platībā, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0032  – 3,1 ha platībā 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 

 

 

40. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

(„Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads)  

  

 Jautājums izskatīts 12.11.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi J. A.  un I. H.  pilnvarotās personas G. K.  2015.gada 

11.novembra iesniegumu, kurā lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Liepas” Vīpes pagastā, Krustpils novadā, zemes vienības ar kadastra Nr. 5696 005 

0007 sadalīšanai. Sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0007, atdalīt zemes 

vienības daļu 5 ha platībā. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija, 

pilnvara.  

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

nekustamais īpašums „Liepas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5696 005 0007 

sastāv no 2 zemes vienībām ar kopējo platību 15,5 ha.  Sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5696 005 0007 platība ir  6,2 ha, kas atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi:  5,2 ha 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,6 ha – krūmāji, 0,2 ha – zeme zem ēkām, 0,1 – ceļi, 0,1-  

citas zemes. Uz zemes vienības atrodas ēkas. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Īpašumtiesības  Zemesgrāmatā 

nostiprinātas uz G. K., J.A. un I. H. vārda. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

Grafisko daļu”  nekustamais īpašums atrodas lauksaimniecības (L 3) teritorijā. Minēto saistošo 

noteikumu 149.punkts nosaka Jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību 5000 m2. 

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

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, likuma „Zemes ierīcības likums” 7. pantu, 8.panta 

pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.2. punktu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”,  kā arī ņemot vērā Gunas 

Kureļonokas  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepas” (kadastra Nr. 

5696 005 0007) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 005 0007 (zemes 

vienības platība 6,2 ha) sadalīšanai, atdalot zemes gabalu  5,0 ha platībā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam            

„Liepas” (pielikumā). 

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

novada pašvaldībā.   

 

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

 

 

 

 

 



41. 

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Fomini”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 005 0115) 

 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi Ļ. R. 2015.gada 13.novembra iesniegumu,  kurā 

lūdz ļaut sadalīt īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Fomini” (kadastra Nr. 5676 005 0115), 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā ar kopējo platību 21,8 ha, atdalot zemes vienību ar 

apzīmējumu kadastrā 5676 003 0035 – 13,2 ha. 

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka atdalāmās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu  5676 003 0035 platība ir 13,2 ha, zemes lietošanas veids 

atbilstoši eksplikācijai: 13,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,2 ha – zeme zem ūdens. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas atzinumu un 

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

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

Grafisko daļu”  zemes vienība atrodas lauksaimniecības teritorijā.  

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

likums” 19. pantu,   LR Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu,  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā Ļ. R. 

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

Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj:  

 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Fomini”  (īpašuma kadastra Nr. 5676 005 0115) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0035  – 13,2 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

 

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

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:15 

 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs  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.) 

 

PRECIZĒTI 

ar Krustpils novada domes 

19.11.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.15., 8.p.) 

 

Saistošie noteikumi Nr.2015/7 

“Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” atsevišķu normu piemērošanu  

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā”  
Izdoti saskaņā ar likuma  

”Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta  

otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.1 daļu, 

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

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novadā tiek apliktas ar nekustamā 

īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas (to daļām), kuru platība pārsniedz 25 m2, vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru 

būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, 

kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 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. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā 

īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības : 

4.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 

4.2.būves kadastrālās vērtības. 
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5. Šo noteikumu 4.punktā minēto nekustamā īpašuma 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 atbilstoši Krustpils novada domes  2013.gada 

17.jūnija saistošiem noteikumiem Nr.2013/12 “Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 

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

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

apdraudošu pieņem pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

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. 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. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                   Kārlis Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

28.10.2015.sēdes lēmumu 

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

PRECIZĒTS 

ar Krustpils novada domes 

19.11.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.15., 8.p.) 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Saistošie noteikumi Nr.2015/7 

“Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” atsevišķu normu piemērošanu  

Krustpils novada  administratīvajā teritorijā” 
Projekta 

nepieciešamības  

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti , pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli”  1.panta otrās daļas 91. punktu, 2.panta 81. daļu, 3.panta  14 .un  16 .daļu 

, 9.panta otro daļu  

Īss  projekta  satura  

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novada administratīvajā 

teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas : 

- dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus 

(izņemot garāžas); 

 - 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    K.Pabērzs 
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PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

19.11. 2015.  sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15., 28.p.) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Kūku pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Līči” ( kadastra Nr. 5670 008 0153)  

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dokumentu juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes 

robežu plāna pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK 

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

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu 

saskaņošana); 



 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz 

e-pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

 Ar Valsts Zemes dienestu; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 
 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 
 



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

19.11. 2015. sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15., 29.p.) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Krustpils pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Spilvas” ( kadastra Nr. 5668 007 0075)  

 

                    Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 

2011.gada 12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dokumentu juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes 

robežu plāna pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK 

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

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu 

saskaņošana); 



 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz 

e-pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

 Ar Valsts Zemes dienestu; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 

Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 
 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 
 



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 

19.11. 2015.sēdes lēmumam  

(protokols Nr. 15., 40.p.) 

 

Darba uzdevums 

Krustpils novada Vīpes pagasta zemes ierīcības projekta izstrādāšanai  

nekustamajam īpašumam „Liepas” ( kadastra Nr. 5696 005 0007)  

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, 2011.gada 

12.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 288 ,,Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 ,,Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Dokumentu juridiskā spēka likumu un Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

 

1. Prasības izstrādātājam: 

Zemes ierīcības projektu (turpmāk - Projektu) izstrādā sertificēta persona. 

2. Projekta izstrādes mērķis:  

Zemes gabala sadalīšana.  

3. Projekta sastāvs 

Atbilstoši 12.04.2011. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” III daļai 

4. Projekta grafiskā daļa: 

4.1. Projekta  grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp 

datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS – 92 mērogā M 1:5000 uz zemes 

robežu plāna pamatnes, uzrādot: 

4.1.1. jaunizveidojamā zemes gabala robežas; 

4.1.2. jaunizveidojamo zemes gabalu platības; 

4.1.3. jaunizveidojamā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu sarakstu, norādot          

apgrūtinājumu veidu un platību; 

4.1.4. atkāpes no normām, ja tādas ir, un to pamatojums. 

5. Nekustamā īpašuma veidošanas nosacījumi: 

5.1.Atļautā izmantošana zemes gabalos pēc nekustamā īpašuma sadales atbilstoši MK 

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

lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība”. 

5.2.Aprobežojumi atbilstoši „Aizsargjoslu likumam”. 

5.3. Apgrūtinājumi/ierobežojumi atbilstoši Krustpils novada pašvaldības saistošajiem 

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

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”. 

5.4. Nodrošināt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai. 

6. Projekta saskaņošana un apstiprināšanas kārtībā: 

6.1. Projekta grafisko daļu, saskaņo sekojošā kārtībā: 

 Ar inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem; 

 Ar Krustpils novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļu (apgrūtinājumu 

saskaņošana); 

 Projekta grafisko daļu nosūta pārbaudei pašvaldības deleģētajai personai SIA”MDC” uz 

e-pasta adresi: infodati@mdc.lv; 

 Ar Valsts Zemes dienestu; 

6.2. Projektu apstiprina Krustpils novada dome viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. 

7. Prasības projekta noformēšanai: 



Projektu noformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 

288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Projekta izstrādi un zemes ierīcības darbus finansē projekta ierosinātājs. 

Saskaņā ar 14.09.2006. likumu „Zemes ierīcības likums” zemes ierīcības projektu sagatavo 

trīs eksemplāros, viens eksemplārs tiek iesniegts Valsts zemes dienestā, otru nodod projekta 

ierosinātājam, trešais eksemplārs glabājas novada domē. 

 
 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs    K.Pabērzs 
 


