
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2013.gada 27.decembrī                                                                                                    Nr. 24 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.10 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Gundars Kalve 

Protokolē 

Kancelejas speciāliste- lietvede Līga Garkalne 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, juriste Ilze Stupāne, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja  

Irīna Lauva 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane  

Sēdē nepiedalās 

Deputāti: 

Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns – attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Domes priekšsēdētājs  G.Kalve iepazīstina ar darba kārtību.  

Deputātiem atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (13 balsis) , „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj apstiprināt sēdes darba kārtību. 
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Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/44 ”Grozījumi 

30.01.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2013/1 „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

2. Par Krustpils  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu 

3. Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu 

4. Par Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikuma apstiprināšanu un vadītāja iecelšanu  

5. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu 

6. Par nekustamās mantas – apbūvēta zemesgabala  „Kalna Avoti”, Kūku pagastā Krustpils 

novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

7. Par nekustamās mantas –zemesgabala  „Saulītes”, Kūku pagastā Krustpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

8. Par nekustamās mantas – apbūvēta zemesgabala  „Ārijas”, Krustpils pagastā Krustpils 

novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 

9. Par amatniecības centra „ Māzers” vadītāja amatalgu 

10. Par Krustpils novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu slodzes un  

amatalgu apstiprināšanu 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2013/44 ”Grozījumi 

30.01.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2013/1 „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

Ziņo I.Lauva 

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

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

budžetu 2013.gadam”,  

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,   

Krustpils novada dome nolemj:  

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2013/44 „Grozījumi 

30.01.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/1 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

 

 

 

 

 



2. 

Par Krustpils  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo G.Kalve 

Izsakās M.Felss, D.Broka. Jautā J.Pastars, atbild R.Ragainis. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. 

Izsakās Dz. Skalbe, D.Broka, V.Stiebriņa. 

 J.Puriškevičs jautā I.Lauvai, atbild I.Lauva. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis, G.Kalve. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, 13.punktu, kas 

nosaka, ka dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas 

darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 

63.panta trešo daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja amatalgu un piemaksu apmēru 

nosaka dome, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu, Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, kas nosaka, ka deputāti atlīdzību 

par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu  saņem 

domes noteiktajā kārtībā un apmērā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, LR likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām”, 22.12.2009. MK Noteikumi  1651. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 

noteikšanas kārtību ”, MK Noteikumi Nr.1075. no 20.11.2010. „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”, MK noteikumi Nr.565. no 21.06.2010. „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, 

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Kārlis 

Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs  

(10 balsis) , „pret”-  Dace Broka, Vija Stiebriņa (2 balsis), „atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss) , 

Krustpils novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Krustpils  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu 

(pielikumā). 

2. Noteikt, ka Krustpils  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju  nolikums stājas 

spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanā brīdi atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada 

domes 25.01.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.1.,7.) „Krustpils novada domes, 

aģentūru, kapitālsabiedrību, iestāžu un pagasta pārvalžu  darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums””. 



3. 

Par izpilddirektora vietnieka  iecelšanu 

Ziņo G.Kalve 

Jautā D.Broka, atbild  G.Kalve 

Izsakās V.Stiebriņa, I.Stupāne, R.Ragainis 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības domes  

apstiprināto „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” pirms atklātās 

balsošanas ar klātesošo domes locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot ievēlē balsu 

skaitīšanas komisiju ne mazāk kā 3 locekļu sastāvā. 

Sēdes vadītājs G.Kalve lūdz izvirzīt kandidātus Balsu skaitīšanas komisijai. 

G.Kalve Balsu skaitīšanas komisijai  izvirza Līgu Garkalni, Ilzi Stupāni, Irinu Lauvu. 

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,   

Krustpils novada dome nolemj:  

Ievēlēt  balsu skaitīšanas komisiju 3 locekļu sastāvā: 

 Līga Garkalne; 

 Ilze Stupāne; 

 Irina Lauva 

G.Kalve izpilddirektora vietnieka amatam izvirza Kārli Staru. Deputātiem citu priekšlikumu 

nav. 

Notiek atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm par Krustpils novada izpilddirektora vietnieka 

amata kandidātu Kārli Staru. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu  un 

68.panta pirmo daļu,  Krustpils novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 

VII nodaļu, saskaņā ar 22.05.2013. Krustpils novada pašvaldības  domes  apstiprināto 

„Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”, ņemot vērā balsu skaitīšanas 

rezultātus, 

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,   

Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iecelt izpilddirektora vietnieka amatā  Kārli Staru. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

Pielikumā Balsošanas gaitas protokols. 



4.  

Par Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikuma apstiprināšanu un vadītāja 

iecelšanu  

Ziņo G.Kalve 

Izsakās D.Broka  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu, 

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, iecelt amatā un 

atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

atklāti balsojot „par” –  Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  (12 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- Dace Broka  (1 balss),   

Krustpils novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikumu (nolikums pielikumā). 

2. Iecelt Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītāja amatā Ilmāru Lukstu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

 5. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu 

Ziņo G.Kalve 

Jautā D.Broka, atbild G.Kalve 

Izskatot Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 13.novembra iesniegumu, kurā lūdz 

iepriekš noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumus pagarināt līdz 2017.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b 

apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri (nomu), 2010.gada 8.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par 

nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 

Krustpils novada pašvaldība ar Jēkabpils novada pašvaldību no 2010.gada 1.janvārā 

līdz 2013.gada 31.decembrim ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamo 

pirmā stāva telpu- numur: 1—28, 2.stāva telpu numur: 3-4 un 3.stāva telpas numur: 11 

lietošanu, pašvaldības administrācijas vajadzībām. Pašvaldības ir slēgušas līgumus par garāžu 

telpu nomu Rīgas ielā 115 un Brīvības ielā 116 B nomu. Pastāvot, šiem noslēgtiem līgumiem, 



pušu līgumsaistību izpildījumu, būtu pagarināmi un uz jaunu periodu slēdzami nedzīvojamo 

telpu nomas līgumi ar Jēkabpils novada pašvaldību,  

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

1. Pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldības 

administrāciju līdz 2017.gada 31.decembrim. 

2.  Pagarināt  garāžas telpas Rīgas ielā 115, Brīvības ielā 116 B, Jēkabpilī nomas līgumu līdz 

2017.gada 31.decembrim. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt izpilddirektoram. 

 

 

6. 

Par nekustamās mantas – apbūvēta zemesgabala 

 „Kalna Avoti”, Kūku pagastā Krustpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 
(nek.īp.adrese „Kalna Avoti”, Kūku  pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra Nr.5670 007  0209) 

Ziņo G.Kalve 

Jautā D.Broka, atbild  I.Stupāne 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 16.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 3.punktu, 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, 8.panta otro, trešo un septīto daļu, 

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1 panta trešo un 

ceturto daļu, 47.pantu Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000526456, saskaņā ar  

VZD 05.12.2013. izziņu Nr.10-04/310146 „Par apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas 

vajadzībām”   un novērtēšanas izdevumi, 

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

     1. Atļaut atsavināt apbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0209, „Kalna 

Avoti”, Kūku pag., Krustpils novads.  

     2. Apstiprināt atsavināmā apbūvēta zemesgabala 2.41 ha platībā, kadastra apzīmējums 

5670 007 0209, „Kalna Avoti”, Kūku pag., Krustpils novads, nosacīto cenu Ls 956.7 (deviņi 

simti piecdesmit seši lati septiņdesmit santīmi)/1361.26 EUR apmērā. 



     3. Pārdot apbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 007 0209, „Kalna Avoti”, 

Kūku pag., Krustpils novads, par nosacīto cenu Ls 956.7 (deviņi simti piecdesmit seši lati 

septiņdesmit santīmi/ 1361.26 EUR  uz tā esošās ēkas, būves īpašniekam pēc zemesgrāmatas 

apliecības iesniegšanas domē. Maksāšanas līdzekļus noteikt latos/euro. 

     4. Pircējam pērkot zemesgabalu uz nomaksu:  

     4.1.  par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā; 

     4.2.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     4.3. bez Krustpils novada  pašvaldības atļaujas atsavināmo zemesgabalu nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietiskām tiesībām; 

     4.4. zemes nomas maksu par zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     4.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz zemesgabalu par labu Krustpils novada pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā. 

     5. Pēc lēmuma 3.p. ēku īpašumu dokumentu saņemšanas, nosūtīt „Kalna Avoti”, Kūku 

pag., Krustpils novads, īpašniekam  atsavināšanas paziņojumu. 

     6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Kalna Avoti”, Kūku pag., 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

7. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Pircēja zemes 

nomas tiesību uz atsavināmo zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas 

zemesgrāmatā), norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 2.41 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 5670 007 0209, „Kalna Avoti”, Kūku pag., Krustpils novads. 

 

7. 

Par nekustamās mantas –zemesgabala 

 „Saulītes”, Kūku pagastā Krustpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 
(nek.īp.adrese „Saulītes”, Kūku  pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra Nr.5670 001  0126) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 16.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto 

daļu, 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, 8.panta otro, trešo un septīto daļu, 36.panta trešo 

daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto, piekto daļu, 44.1 panta trešo un ceturto 

daļu, 47.pantu Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr.100000526592, saskaņā ar  VZD 



11.12.2013. izziņu Nr.10-04/313137 „Par apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas 

vajadzībām” un novērtēšanas izdevumiem,  

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

     1. Atļaut atsavināt  zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0126, „Saulītes”, Kūku 

pag., Krustpils novads.  

     2. Apstiprināt atsavināmā zemesgabala 1.5 ha platībā, kadastra apzīmējums 5670 001 

0126, „Saulītes”, Kūku pag., Krustpils novads, nosacīto cenu Ls 474,7 (četri simti 

septiņdesmit četri lati septiņdesmit santīmi)/ 675.44 EUR apmērā. 

     3. Pārdot zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0126, „Saulītes”, Kūku pag., 

Krustpils novads, par nosacīto cenu Ls 474,7 (četri simti septiņdesmit četri lati septiņdesmit 

santīmi)/ 675.44 EUR. Maksāšanas līdzekļus noteikt latos/euro. 

     4. Pircējam pērkot zemesgabalu uz nomaksu:  

     4.1.  par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā; 

     4.2.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     4.3. bez Krustpils novada  pašvaldības atļaujas atsavināmo zemesgabalu nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietiskām tiesībām; 

     4.4. zemes nomas maksu par zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

     4.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz zemesgabalu par labu Krustpils novada pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā. 

     5. Nosūtīt „Saulītes”, Kūku pag., Krustpils novads  atsavināšanas paziņojumu. 

     6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Saulītes”, Kūku pag., Krustpils 

novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības 

budžetā. 

7. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Pircēja zemes 

nomas tiesību uz atsavināmo zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas 

zemesgrāmatā), norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 1.5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0126, „Saulītes”, Kūku pag., Krustpils novads. 

 

 

 

 



8. 

Par nekustamās mantas – apbūvēta zemesgabala 

 „Ārijas”, Krustpils pagastā Krustpils novadā 

atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu 
(nek.īp.adrese „Ārijas”, Krustpils  pagastā, Krustpils novadā, 

kadastra Nr.5668 007  0169) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 16.panta otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 

daļas 3.punktu, 5.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, 8.panta otro, trešo un septīto daļu, 

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta ceturto daļu, 44.1 panta trešo un 

ceturto daļu, 47.pantu Zemesgrāmatu apliecību, nodalījuma Nr. 100000519458 un nodalījumu 

Nr.1000005244436, saskaņā ar  VZD 05.12.2013. izziņu Nr.10-04/311140 „Par apbūvēta 

zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām”  un novērtēšanas izdevumiem,  

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

     1. Atļaut atsavināt apbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0169, 

„Ārijas”, Krustpils pag., Krustpils novads.  

     2. Apstiprināt atsavināmā apbūvēta zemesgabala 1.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 5668 

007 0169, „Ārijas”, Krustpils  pag., Krustpils novads, nosacīto cenu Ls 1030.70 (tūkstotis 

trīsdesmit lati septiņdesmit santīmi)/ EUR 1466.55 apmērā. 

     3. Pārdot apbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 56680 007 0169, „Ārijas”, 

Krustpils pag., Krustpils novads, par nosacīto cenu Ls 1030.70 (tūkstotis trīsdesmit lati 

septiņdesmit santīmi) / EUR 1466.55  uz tā esošo būvju (kadastra apzīmējums 5668 007 0169 

001; 5668 007 0169 002; 5668 007 0169 003; 5668 007 0169 004) īpašniekam. Maksāšanas 

līdzekļus noteikt latos/euro. 

     4. Pircējam pērkot zemesgabalu uz nomaksu:  

     4.1.  par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši procenti) gadā; 

     4.2.  nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem; 

     4.3. bez Krustpils novada  pašvaldības atļaujas atsavināmo zemesgabalu nedalīt, 

neatsavināt un neapgrūtināt ar lietiskām tiesībām; 

     4.4. zemes nomas maksu par zemesgabala lietošanu jāmaksā līdz Pircēja īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā; 



     4.5. īpašuma tiesības uz atsavināmo zemesgabalu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot 

ķīlas tiesības uz zemesgabalu par labu Krustpils novada pašvaldībai pirkuma maksas 

nesamaksātās summas apmērā. 

     5. Nosūtīt „Ārijas”, Krustpils pag., Krustpils novads, īpašniekam atsavināšanas 

paziņojumu. 

     6. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Ārijas”, Krustpils pag., 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

7. Krustpils novada pašvaldības  Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Pircēja zemes 

nomas tiesību uz atsavināmo zemesgabalu izbeigšanas (īpašuma tiesību nostiprināšanas 

zemesgrāmatā), norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 1.2 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0169, „Ārijas”, Krustpils pag., Krustpils novads. 

 

9. 

Par amatniecības centra „Māzers” vadītāja amatalgu 

Ziņo G.Kalve 

Izsakās D.Broka, J.Pastars, J.Puriškevičs, G.Kalve 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu”, 

atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

Noteikt amatniecības centra „Māzers” vadītājas mēnešalgu 427.00 EUR apmērā ar 

2014.gada 1.janvāri. 

 

10. 

Par Krustpils novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu slodzes un  

amatalgu apstiprināšanu 

Ziņo G.Kalve 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome var noteikt vietējās pašvaldības citām pašvaldības amatpersonām atlīdzību, atsaucoties 

uz Bāriņtiesas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka bāriņtiesas priekšsēdētājam un bāriņtiesas 

loceklim atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumam,  mainoties valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai ir 

nepieciešams apstiprināt slodzes un amatalgu Krustpils novada pašvaldības Bāriņtiesai, 



atklāti balsojot „par” –  Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Gundars Kalve, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,   Krustpils 

novada dome nolemj:  

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu slodzes un 

amatalgu ar 2014.gada 1.janvāri. 

Nr. Amata nosaukums 
Likmju 

skaits 

Mēneša likme 

 

Amatalga EUR 

1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs (ar darba 

laiku novadā un pieņemšanas laiku  

Atašienē) 

1 980.00 

2. Bāriņtiesas loceklis (Krustpilī) 0.3 294.00 

3. Bāriņtiesas loceklis (Kūkās) 0.7 686.00 

4. Bāriņtiesas loceklis (Mežārēs) 0.3 294.00 

5. Bāriņtiesas loceklis (Variešās un Vīpē) 0.8 784.00 

 

2. Ar 2013.gada 31.decembri spēku zaudē 2011.gada 19.janvāra Krustpils novada 

pašvaldības sēdes lēmums (protokols Nr. 1., 5) „Par Krustpils novada pašvaldības 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja un locekļu slodzes un amatalgu apstiprināšanu” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.30 

 

Sēdi vadīja                                                                                                       G.Kalve 

 

Sēdi protokolēja                                                                                           L.Garkalne 

 


