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1. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Investīciju projekta “Asfaltbetona seguma ceļa izbūve industriālajā zonā Krustpils 

pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā” īstenošanai 

 

Ziņo K. Brūniņa. Informē B. Voltmane.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 

piekto daļu, Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/1 “Par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”, Ministru kabineta 2020. gada 20. 

oktobra rīkojumu Nr. 616 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts 

aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”, 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Vija 

Stiebriņa (10 balsis), „pret”- nav „atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 216 042,91 EUR Valsts kasē uz 30 gadiem ar Valsts 

kases noteikto procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 

gada. Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku -  

 

2020. gadā 64 812,87 EUR 

2021. gadā 151 230,04 EUR 

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

2022. gadā  EUR  7 202 

2023. gadā  EUR  7 202 

2024. gadā EUR 7 202 

2025. gadā EUR 7 202 

2026. gadā EUR 7 202 

2027. gadā EUR 7 202 

2028. gadā EUR 7 202 

2029. gadā EUR 7 202 

2030. gadā EUR 7 202 

2031. gadā EUR 7 202 

2032. gadā EUR 7 202 

2033. gadā EUR 7 202 

2034. gadā EUR 7 202 

2035. gadā EUR 7 202 

2036. gadā EUR 7 202 

2037. gadā EUR 7 202 

2038. gadā EUR 7 202 

2039. gadā EUR 7 202 

2040. gadā EUR 7 202 

2041. gadā EUR 7 202 

2042. gadā EUR 7 202 

2043. gadā EUR 7 202 

2044. gadā EUR 7 202 

2045. gadā EUR 7 202 

2046. gadā EUR 7 202 



2047. gadā EUR 7 202 

2048. gadā EUR 7 202 

2049. gadā EUR 7 202 

2050. gadā  EUR  7 202 

2051. gadā EUR 7 184,91 

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojamo 

pašvaldību (Jēkabpils novada) finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai, atbilstoši 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktam. 

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

 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības  2021. gada budžeta prioritātēm 

 

Ziņo K. Brūniņa. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41. 

panta pirmo daļu un ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības noteikumus par pašvaldības 

budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību (apstiprināti ar Krustpils 

novada pašvaldības domes 2019. gada 18. septembra lēmumu (prot.Nr.11, 10. punkts), 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Vija 

Stiebriņa (10 balsis), „pret”- nav „atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

1. Apstiprināt 2021. gada budžeta prioritātes:  

1.1. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju projektiem:  

1.1.1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana 

Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu 

finansēto investīciju projektu ieviešanai; 

1.1.2. Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansētiem vai piesaistītu 

kredītlīdzekļu finansētiem investīciju projektiem, kas iekļauti 

"Krustpils novada attīstības programmas 2020.- 2026. gadam” 

Rīcības plāna Investīciju plānā;  

1.2. Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pasākumu atbalsts; 

1.3. Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmsskolas izglītības pieejamības 

nodrošināšana, novada izglītības iestāžu informatizācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju modernizācija mācību procesa, tai skaitā attālinātās formas, un 

kompetenču pieejā balstītas izglītības  nodrošināšanai; 

1.4. Pašvaldības ielu un ceļu pārbūve un atjaunošana; 

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

 

2. Sastādot novada budžeta projektu 2021. gadam, izpilddirektoram noteikt budžeta 

izdevumu sadalījuma principus un sagatavošanas darba organizāciju. 

3. Budžeta gada pārskatu un darba rezultātu izvērtēšanas komisijai izvērtēt 

pieprasījumus 2021. gadam. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Par zemes ierīcības projekta „Neretas Līči” apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Brūniņa 

Izskatot SIA “AMETRS”, reģistrācijas Nr.42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela 

6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566 sertificētas zemes ierīkotājas Rutas 

Arnicānes 2020.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.1-1/232 par zemes ierīcības projekta “Neretas 

Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “ Neretas Līči”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5670 0060024 uzsākts pēc tā (īpašnieks SIA“IRI 

Investments Latvia”, reģistrācijas Nr.40103812077 , juridiskā adrese: Ādažu  iela 24, Bukulti, 

Garkalnes novads, LV-1024) pilnvarotās personas – Mārtiņa Seiļa 2020. gada 9. jūlija 

iesnieguma.  

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 13,51 ha. Zemes ierīcības 

projekts izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0048– ar platību 12,51 

ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 

31.janvāra lēmumu (sēdes protokols  Nr.3, p.3  ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

Kūku pagastā /5670 006 0048, /Neretas Līči/”. Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā 

īpašuma “Neretas Līči” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700060048 zemes robežas 

ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta 

grafiskā daļa ir izstrādāta digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot 

projektu, jāveic atdalāmo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību 

kopplatība un zemes lietošanas veidi. 

      Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma „Neretas Līči”, 

Kūku pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0048 ar 

platību 12,51 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

1.Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0388 -   platība 9,05 ha; 

2.Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0389-   platība 3,46 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Neretas Līči” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1)  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0388 - ar  platību 9,05 

ha; atstājams nosaukums “Neretas Līči” Kūku pagasts,  Krustpils novads. Nosakāms 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

2) projektētajai zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0389 – ar  platība 3,46 

ha piešķirams jauns nosaukums „Upes Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis: 0101-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

            Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 31.janvāra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 3, p. “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Kūku 

pagastā /56700060048 “ Neretas Līči ”/” un SIA “AMERS” 2020.gada 22.oktobra 

iesniegumu par zemes ierīcības projekta “Neretas Līči” apstiprināšanu un ņemot  vērā 

sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes sagatavoto zemes ierīcības projektu “ Neretas 

Līči ”,  



 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Vija 

Stiebriņa (10 balsis), „pret”- nav „atturas”- nav, Krustpils novada  dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Neretas Līči”( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

5670 006 0024), atrašanās vieta – Kūku pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670  006 0048 , ar platību 12,51 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1un nr.2):  

1.1.  projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0388 - ar  platību 

9,05 ha; atstāt nosaukumu “Neretas Līči” Kūku pagasts,  Krustpils novads. Noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība; 

1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0389 – ar  platība 

3,46 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Upes Līči”, Kūku pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. 

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

4. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

5. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības 

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

 

4. 

Par zemes ierīcības projektu “Kalna Tūjas” un „Zāģeri” Kūku pagasta apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Brūniņa 

Izskatot SIA “TP Aģentūra” sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara Meldrāja 

2020.gada 27. oktobra iesniegumu ”Par zemes ierīcības projekta zemes vienību  “Kalna 

Tūjas” (5670 006 0342) un “Zāģeri” (5670 006 0096), Kūku pagastā, Krustpils novadā 

savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Kalna Tūjas”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56700060342) un “Zāģeri”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 006 0096) robežu pārkārtošanai 

uzsākts pēc  īpašnieku -  Vārds Uzvārds , adrese: [..], un Vārds Uzvārds, adrese: [..],  2020. 

gada 14. septembra iesnieguma.  

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Kalna Tūjas”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 56700060342) un “Zāģeri”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 006 0096) robežu pārkārtošanai 

izstrādāts, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 4. 

septembra sēdes protokolu Nr.19, lēmums Nr.1. „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā”.  

 Nekustamais īpašums “Kalna Tūjas”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra 

numuru 5670 006 0354 sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
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5670 006 0342 ar kopējo platību 0,9051 ha. Nekustamais īpašums “Zāģeri”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads ar kadastra numuru 5670 006 0096 sastāv no divām neapbūvētām zemes 

vienībām ar kopējo platību 6,79 ha.Zemes ierīcības projekts izstrādāts zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5670 006 0096 ar kopējo platību 4,09 ha. Līdz zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670 006 0342 un 5670 006 

0096 robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM. 

Atbilstoši 2012.gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, īstenojot šo projektu nepieciešama atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes vienību kopplatību, zemes lietošanas veidu, 

apgrūtinājumu izraisošo objektu, situācijas kontūru un citu elementu izvietojuma precizēšana, 

iegūstot precīzus digitālos datus. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

56700060342 un 56700060096 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 

56700060342 (“Kalna Tūjas”) pievienojot aptuveni 0,6246 ha lielu platību, atdalītu no zemes 

vienības 56700060096 (“Zāģeri”). 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības:  

1.projektētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0342 – 1,5297 hektāri,  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis : 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; 

2.projektētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0096 – 3,4654 hektāri. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Kalna Tūjas”; 

jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu un adresi – 

“Zāģeri”.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.6.apakšpunktu, 26., 28., 47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

14. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

noteikumi”, Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020.gada 4.septembra 

lēmumu (sēdes protokols Nr. 19., p.1. ) „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā“ un projekta izstrādātāja SIA “TP Aģentūra” 

sertificēta  zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja 2020.gada 27.oktobra iesniegumu par zemes 

ierīcības projektu robežu pārkārtošanai starp īpašumiem “Kalna Tūjas ” un “Zāģeri” 

apstiprināšanu un ņemot vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu,  

 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

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

nolemj: 

 

1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5670  006 

0342 un 5670 006 0096 robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības 5670 006 0342 

(“Kalna Tūjas”) pievienojot aptuveni 0,6246 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības 5670 

006 0096 (“Zāģeri”). 

1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 006 

0342 platība 1,5297 hektāri. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 



1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2. projektētās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 006 

0096 platība 3,4654 hektāri. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: 0101- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

1.3. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Kalna 

Tūjas”;  

1.4. Jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu “Zāģeri”.  

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

4. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības projekta 

izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

 

5. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada 

pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 

2020.gada 27.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

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

nolemj: 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Zigrīdai Kristai par ilggadēju, pašaizliedzīgu un  godprātīgu darbu p/a 

“Jaunāmuiža”. 

 

 

6. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada 

pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 

2020.gada 27.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

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

nolemj: 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fondam par kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanu. 

 

 

7. 

Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu 

 

Ziņo A.Vetere. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 22.maija nolikuma „Par Krustpils novada 

pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu un Atzinības rakstu” 4.3.apakšpunktu un 

2020.gada 27.oktobra Apbalvošanas komisijas lēmumu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Līga Zalāne, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs 

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

nolemj: 

Apstiprināt Apbalvošanas komisijas lēmumu par Krustpils novada pašvaldības Goda 

raksta piešķiršanu Gunai Pusbarniecei par nozīmīgu ieguldījumu Krustpils pamatskolas 

attīstībā. 

 

  

Sēdi slēdz plkst. 14:56 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Brūniņa 

 
29.10.2020. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                               D. Ivanova 

 
29.10.2020. 


