
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2015. gada 25.februārī Nr.5. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:10 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

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

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

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

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

attiecību speciāliste Liāna Pudule – Indāne, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inga Širina,  

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks  Kārlis Stars, juriste Ilze Stupāne, Krustpils novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sociālā dienesta vadītājas vietniece  Benita Dzelme, Vides un 

civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts,  civilās aizsardzības speciālists Edgars Līcis, Variešu 

pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons, Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, Krustpils 

pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš, Atašienes 

pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne. 

 

Krustpils novada Mārketinga programmas izstrādes darba grupas locekle, māksliniece Jolanta Ābele 

 

Masu mediju pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane, laikraksta “Jaunais Vēstnesis” korespondente 

Māra Grīnberga 

 

Sēdē nepiedalās deputāte Dace Broka attaisnotu iemeslu dēļ  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/3 „Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada 

simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada bāriņtiesas sekretāra amatu un amatalgas apstiprināšanu 

3. Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā 

4. Par dokumentālās filmas izveidi 

5. Par grozījumiem Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.54 „Par Krustpils 

novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam apstiprināšanu” 

6. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2015/2 „Noteikumi par Krustpils 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

7. Par Vīpes pagasta pārvaldes iesniegumu 

8. Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā” 

9. Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā” 

10. Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā” 

11. Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā” 

12. Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā” 

13. Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā” 

14. Par projektu „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā” 

15. Par projektu „Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju 

zivju resursu saudzīgai izmantošanai” 

16. Par paredzētās darbības – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija - akceptēšanu 

17. Par grozījumiem Krustpils novada Plānošanas un attīstības nodaļas nolikumā 

18. Par Krustpils novada pašvaldības autoceļu un ielu programmas 2015. gadam apstiprināšanu 

19. Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, pārņemšanu 

20. Par zemes vienību izslēgšanu no Rezerves fonda un piekritības noteikšanu pašvaldībai 

21. Par atļauju sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumus ar kadastra Nr. 56960050185, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

22. Par nedzīvojamu telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu. 

23. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads nomas līguma pagarināšanu 

24. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu 

25. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu 

26. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses  “Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts Krustpils novads, 

nomas līguma pagarināšanu 

27. Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Kūkas 36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nomas līguma pagarināšanu 

28. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Vīpes pagastā 

29. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Kūku pagastā  

30. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Kūku pagastā  

31. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā  

32. Par īres līguma pārslēgšanu Kūku pagastā  

33. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Krustpils pagastā  

34. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā  

35. Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā 

36. Par dzīvojamās platības maiņu Variešu pagastā  



37. Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

38. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Krustpils pagastā 

39. Par zemes vienības daļas iznomāšanu Krustpils pagastā 

40. Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

41. Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

42. Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

44. Par zemes vienību iznomāšanu  Atašienes pagastā 

45. Par zemes vienības iznomāšanu Atašienes pagastā 

46. Par zemes vienību iznomāšanu Atašienes pagastā 

47. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

48. Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

49. Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

50. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Kūku pagastā 

51. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0046  sadalīšanu,  izveidojot divus jaunus 

nekustamos īpašumu 

52. Par atļauju sadalīt Krustpils pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56680040076, izveidojot 

trīs atsevišķus nekustamos īpašumos. 

53. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Krustpils novada pašvaldības bilances 

54. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Kašķis”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

55. Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Patrīcijas”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

56. Par zemes vienības „Stacijas placis”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

57. Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

58. Par zemes vienības atdalīšanu („Viola”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0098) 

59. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

60. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

61. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

62. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Salmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads) 

63. Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Bērzkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads) 

64. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vilnīši”  Vīpes pagastā 

65. Par zemes gabalu atdalīšanu („Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420)  

66. Par zemes vienību atdalīšanu („Rozes”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 005 0132) 

67. Par zemes vienību atdalīšanu („Jaunbarovka”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 005 0012) 

68. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

69. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

70. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

71. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

72. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

73. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

74. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

75. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

76. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

77. Par atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

 

 

 

 



1.  

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/3 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Māksliniece Jolanta Ābele prezentē Krustpils novada simbolu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 12.pantu, 43.panta 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada logo un tā aprakstu ( 1.pielikums) 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2015/3 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 

19.oktobra saistošajos noteikumos  Nr.2011/24 „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un 

nodevu par simbolikas izmantošanu”” (pielikumā minētie saistošie noteikumi un paskaidrojuma 

raksts). 

 

 

2. 

Par Krustpils novada bāriņtiesas 

 sekretāra amatu un amatalgas apstiprināšanu 

 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis. Informē D.Telšinska. Jautā V.Stiebriņa, atbild D.Telšinska. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 3.panta pirmo daļu un 8.panta pirmo un otro daļu.  

Ņemot vērā Krustpils  novada Bāriņtiesu priekšsēdētājas D.Telšinskas  2015.gada 12.februāra  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt un iekļaut  Krustpils novada bāriņtiesā sekretāra amatu 0.5 slodzi, ar  amatalgu EUR 

387.00.   

2. Papildināt Krustpils novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma pielikumu Nr.1 

„Krustpils novada domes amatu un amatalgu saraksts” ar šī lēmuma 1.punktā norādīto amatu un 

amatalgu. 

3. Šis lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu. 

 

 

 



3. 

Par izmaiņām Krustpils novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās,  

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 

darbojas sekojošā sastāvā : 

- Komisijas  priekšsēdētājs R.Ragainis (pašvaldības izpilddirektors); 

- Komisijas priekšsēdētāja vietniece I.Širina (Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja); 

- Komisijas locekļi: M.Zirnīte (Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja); 

-  I.Stupāne (juriste). 

2. Izslēgt no komisijas sastāva Aritu Zāli; 

3. Papildināt komisijas sastāvu ar komisijas locekli: 

3.1. Irīnu Lauvu (Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju) 

 

 

 

4. 

Par dokumentālās filmas izveidi 

 

Jautājums izskatīts 18.02.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē un 19.02.2015. 

Finanšu komitejas sēdē. 

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

 

 2015.gada 10.februārī Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts SIA  „Štelmahera Fotostudija” 

iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 800 EUR apmērā dokumentālās filmas „Paaudžu sadarbība” 

izveidei. Kopējie filmas plānotie izdevumi ir 4370 EUR, kuru līdzfinansēšanai ir plānots  Jēkabpils 

pilsētas un Viesītes novada pašvaldību atbalsts, kā arī biedrības „Sasaistes” un SIA „Štelmahera 

Fotostudija”  finansējums. Filma sastāvēs no pieciem stāstiem par cilvēkiem no Jēkabpils, Krustpils un 

Viesītes novadiem.  

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

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

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

novada dome nolemj: 

Piešķirt finansējumu 400 EUR dokumentālās filmas „Paaudžu sadarbība” izveidei, paredzot finansējumu 

2015.gada  budžetā kultūras pasākumiem paredzētajā sadaļā un slēdzot līgumu ar SIA „Štelmahera 

Fotostudija” . 

 

 

 



5. 

Par grozījumiem Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.54  

„Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam apstiprināšanu” 

 

Ziņo K.Stars 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē un 19.02.2015. Finanšu 

komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Stars. Izsakās V.Stiebriņa, komentē K.Stars. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu 

attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, kā arī saskaņā ar Krustpils novada domes 

2012.gada 19.decembra lēmumu Nr.54 „Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 

2019.gadam apstiprināšanu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

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

Stiebriņa (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Veikt izmaiņas ar Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra lēmumā Nr.54 „Par Krustpils 

novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Krustpils novada 

attīstības programmā 2013. – 2019.gadam (turpmāk – Programma), aktualizējot programmas sadaļas: 

1.1. Aktualizēt  programmas sadaļu „Investīciju plāns”, izsakot to jaunā redakcijā „Krustpils novada 

investīciju plāns 2015.-2017.gadam (turpmāk – Investīciju plāns), saskaņā ar pielikumu. 

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Krustpils novada investīciju plānu. 

3. Krustpils novada investīciju plāna 2015.-2017.gadam izpildi kontrolē Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors R.Ragainis. 

 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2015/2 

 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

Ziņo R.Ragainis. 

Jautājums izskatīts 18.02.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, 18.02.2015. Sociālo 

un veselības aprūpes jautājumu komitejas, 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 

19.02.2015. Finanšu komitejas sēdēs. 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

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

41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 

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

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

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

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2015/2 „Noteikumi par Krustpils 

novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. 

 

 



7. 

Par Vīpes pagasta pārvaldes iesniegumu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Informē R.Ragainis, K.Pabērzs. 

2015.gada 18.februārī Krustpils novada pašvaldībā saņemts Vīpes pagasta pārvaldes vadītājas 

iesniegums ar lūgumu piešķirt EUR 2200, lai likvidētu avārijas sekas Vīpes ciemā, novēršot ūdensvada 

plīsumu un atjaunojot ūdensvada posmu 110 m garumā. 

 

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

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

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

novada dome nolemj: 

 

Novirzīt no Krustpils novada pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu nodokļa ieņēmumiem 

EUR 2200 Vīpes pagasta avārijas seku likvidēšanai, novēršot ūdensvada plīsumu un atjaunojot ūdensvada 

posmu 110 m garumā. 

 

 

8. 

Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā” 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās K.Pabērzs, R.Ragainis. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Baļotes ezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 



5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada  Baļotes ezerā” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

 

9. 

Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā” 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Zandartu mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Baļotes ezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada  Baļotes ezerā” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

 

10. 

Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā” 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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



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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Marinzejas ezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 3500.00 

Attiecināmās izmaksas 3500.00 

Publiskais finansējums (89%) 3115.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 385.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 385.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada  Marinzejas ezerā” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

11. 

Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Marinzejas ezerā” 

 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Zandartu mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Marinzejas ezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 



4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada  Marinzejas ezerā” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

12. 

Par projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada Ildzenieku ezerā” 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku ezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 1300.00 

Attiecināmās izmaksas 1300.00 

Publiskais finansējums (89%) 1157.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 143.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 143.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada  Ildzenieku ezerā” ieviešanu 

atbildīgās personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

13. 

Par projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Laukezerā” 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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



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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Zandartu mazuļu ielaišana 

Krustpils novada Laukezerā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340.00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada  Laukezerā” ieviešanu atbildīgās 

personas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

 

14. 

Par projektu „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā” 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt projektu „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (100%) 6000.00 

Pašvaldības finansējums (0%) 0.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 



4. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

5. Noteikt par projekta „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā” ieviešanu atbildīgās personas Plānošanas 

un attīstības nodaļas projektu vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

 

15.  

Par projektu „Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju 

zivju resursu saudzīgai izmantošanai” 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

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

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

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

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

novada dome nolemj: 

1. Piedalīties Zivju fonda finansētajā projektu konkursā, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 

atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 

makšķerēšana”. 

2. Sagatavot un līdz 2015.gada 15.martam iesniegt projektu „Sabiedrības informēšanas pasākumu 

organizēšana Krustpils novada ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai”. 

3. Apstiprināt projekta finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 6000.00 

Attiecināmās izmaksas 6000.00 

Publiskais finansējums (89%) 5340,00 

Pašvaldības finansējums (11%) 660.00 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Projekta līdzfinansējumu 660.00 EUR apmērā paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta (dabas 

resursu nodoklis). 

5. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu no pašvaldības speciālā budžeta 

(dabas resursu nodoklis). 

6. Noteikt par projekta „Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana Krustpils novada 

ūdenstilpju zivju resursu saudzīgai izmantošanai” ieviešanu apstiprināt Plānošanas un attīstības 

nodaļas vadītāju un projektu koordinatoru. 

 

 

16. 

Par paredzētās darbības – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija - akceptēšanu 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi VAS Latvijas dzelzceļš 23.01.2015. vēstuli nr. DPRO – 

6.5.3/44-2015 ar lūgumu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija 

– akceptēšanu atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantam.  



Izskatījusi iesniegto vēstuli un Valsts pārraudzības valsts biroja Atzinumu nr.7 par ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai,  Krustpils novada 

dome konstatēja: 

1. Ietekmes uz vidi novērtējums Latvijas dzelzceļa elektrifikācijai tika uzsākts, pamatojoties uz 

Vides pārraudzības valsts biroja  2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.123. 

2. Paredzētās darbības norises vieta, kas skar Krustpils novada teritoriju – dzelzceļš posmā Rīga – 

Krustpils – Daugavpils (skar Krustpils, Kūku un Vīpes pagastus), Krustpils – Rēzekne ( skar Kūku, 

Mežāres un Atašienes pagastus) un Krustpils - Jelgava (skar Krustpils pagastu). 

3. Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas realizācija, saskaņā ar 2 A alternatīvu, paredz vilces jaudas 

nodrošināšanu ar spriegumu 2x25kV, izbūvējot 10 vilces jaudas apakšstacijas, uz kurām plānoti 

līdz 5 km gari pazemes kabeļi. Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi 

ir 2016. – 2022.gads.  

4. Paredzētās darbības raksturojums Krustpils novada teritorijā: 

4.1. Dzelzceļa infrastruktūras elektrifikācija ietver:  

4.1.1. Gaisa kontakttīklu sistēmas būvniecību dzelzceļa līnijās Krustpils – Rēzekne, Krustpils 

– Daugavpils un Krustpils – Jelgava. 

4.1.2. Sakaru, signalizācijas un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu 

elektrificējamajos posmos. 

4.1.3. Autotransformatoru punktu būvniecība, kuru atrašanās vietas tiks noteiktas saskaņā ar 

nepieciešamās vilces jaudas aprēķiniem katrā no posmiem. To atrašanās vietas plānotas 

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā cieši blakus dzelzceļa zemes klātnei, iespēju robežās 

izvietojot tos esošo dzelzceļa staciju vai maiņas punktu tuvumā. Tie būs savienoti ar 

gaisa kontakttīklu sistēmu un tie netiks savienoti ar citiem elektrotīkliem. 

4.2. Dzelzceļa līnija Rīga – Krustpils – Daugavpils  - Krustpils novadā šķērso Krustpils pagasta, 

Kūku pagasta un Vīpes pagasta lauku teritorijas un iet gar Spunģēnu ciema robežai. Dzelzceļa 

līnija Jelgava – Krustpils šķērso Krustpils pagasta lauku teritoriju. Dzelzceļa līnija Krustpils – 

Rēzekne šķērso Kūku pagasta, Mežāres pagasta un Atašienes pagasta lauku teritorijas un 

apdzīvotās vietas: Zīlāni (gar robežu), Jaunā Muiža (gar robežu), Kūkas (gar robežu), Mežāre 

(gar robežu). 

4.3.Paredzētā darbība neietver jaunu dzelzceļa līniju būvniecību vai esošo paplašināšanu, kā arī 

darbības ietvaros netiek plānota jaunu pievedceļu būvniecība. Gaisa kontakttīklu sistēmas 

būvniecību nav plānots veikt ārpus dzelzceļa zemes klātnes.  

4.4.Teritorijas plānojumā dzelzceļa zemes nodalījuma josla noteikta kā Transporta infrastruktūras 

teritorija (TR), „kas nodrošina transporta infrastruktūras tīklu un objektu izbūvi, uzturēšanu 

un funkcionēšanu un inženiertehnisko nodrošinājumu”. (TIAN,87.p.) 

4.5.Krustpils novada teritorijas plānojumā kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 

attīstībai rezervētā teritorija ir noteikta Latgales autoceļa posms Pļaviņas – Jēkabpils (Jēkabpils 

apvedceļa), kas perspektīvā šķērsos arī dzelzceļa līniju.  

4.6. Dzelzceļa infrastruktūras elektrifikācija, galvenokārt, negatīvu ietekmi uz vidi radīs jaunās 

elektrifikācijas infrastruktūras būvniecības laikā, kā arī esošo elektrificēto posmu 

elektrifikācijas sistēmas rekonstrukcijas gaitā. Kopumā būvniecības ietekmes saistītas ar 

īslaicīgu, lokālo ietekmi uz vidi – teritorijas izmantošanu, autotransporta emisijas un troksnis, 

atkritumu īslaicīga uzglabāšana un nodošana tālākai apsaimniekošanai, u.c.  

5.  Informācija par sabiedrības iesaisti ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes procesā: 

5.1. Uzsākot ietekmes uz vidi novērtējumu, informatīvie materiāli par Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikāciju bija pieejami internetvietnē www.ldz.lv( laika posmā no 2013.gada 

28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim), kā arī Krustpils novada pašvaldībā. Paredzētās 

http://www.ldz.lv/


darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

klātienē notika 2013.gada 15.novembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120.  

5.2. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja SIA „Projekts 3i”. 

5.3. Ziņojums sabiedrībai bija pieejams interneta mājaslapā www.ldz.lv un Krustpils novada 

pašvaldībā. Ziņojuma sabiedriskās apspriedes klātienē notika 2014.gada 10.oktobrī 

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120.  

 

Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Akceptēt Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikāciju. 

2.  Projekta turpmāko izstrādi veikt atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 30.12.2014. 

izsniegtajam atzinumam nr.7 minētajiem nosacījumiem.  

 

 

17. 

Par grozījumiem Krustpils novada Plānošanas un attīstības nodaļas nolikumā 

Ziņo I.Širina. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Širina. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

Veikt sekojošus grozījumus Krustpils novada Plānošanas un attīstības nodaļas nolikumā: 

1. Izteikt 2.2. punktu jaunā redakcijā: Organizēt novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, 

sniegt priekšlikumus tajos definēto prioritāro rīcību realizēšanai un veikt attīstības plānošanas 

dokumentu aktualizāciju. 

2. Izteikt 2.6. punktu jaunā redakcijā: Nodrošināt atbalsta pasākumus  uzņēmējdarbības un tūrisma 

nozares attīstībai. 

3. Papildināt ar 2.8. punktu: Sekmēt Krustpils novada jauniešu iesaisti pašvaldībai nozīmīgās 

sabiedriskajās aktivitātēs. 

4. Izteikt 3.1. punktu jaunā redakcijā: Organizēt novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 

to aktualizāciju. 

5. Izteikt 3.2. punktu jaunā redakcijā: Nodaļas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus attīstības 

plānošanas dokumentu definēto prioritāro rīcību realizēšanai. 

6. Izteikt 3.3. punktu jaunā redakcijā: Pārraudzīt attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu un veikt 

izpildes monitoringu. 

7. Svītrot 3.7. punktu. 

8. Papildināt ar 3.28. punktu: Nodrošināt pamatu vienotai tūrisma attīstībai, veicināt tūrisma 

produktu un pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti. 

9. Papildināt ar 3.29. punktu: Veicināt Nodaļas kompetences ietvaros jauniešu iniciatīvas, līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

10. Izteikt 5.3. punktu jaunā redakcijā:  Nodaļas sastāvs : 

http://www.ldz.lv/


5.3.1. nodaļas vadītājs; 

5.3.2. projektu vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks;  

5.3.3. projekta koordinators; 

5.3.4. iepirkumu speciālists;  

5.3.5. būvinženieris; 

5.3.6. projektu speciālists finanšu un lietvedības jautājumos; 

5.3.7. speciālists jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās. 

 

 

18. 

Par Krustpils novada pašvaldības autoceļu un ielu programmas 2015. gadam apstiprināšanu 

 

Informē K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem”, Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem 

Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, 

Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 67 “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 

11. marta noteikumos Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība””, likuma „Par pašvaldībām”15. panta  2. punktu, 1. panta 27. punktu, kurš nosaka, 

ka vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētos gadījumos,  atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības autoceļu un ielu programmu 2015. gadam. 

(programma pielikumā). 

2. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības autoceļu un ielu vidējā termiņa programmu trijiem 

gadiem 2015.- 2017 gadam. (programma pielikumā). 

     

 

 

19.  

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Strautiņi", Vīpes pagastā, Krustpils novadā, 

pārņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

      Izskata A/S LPA Privatizācijas aģentūras , reģ. Nr. 40003192154, juridiskā adrese 

  K.Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, vēstuli „Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Strautiņi”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads pārņemšanu. 

 Ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evas Igaunes-Sēles 2008.gada 22.oktobra aktu „Par 

mantojuma lietas izbeigšanu”, kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.4812 par 

bezmantinieka mantu atzīts nekustamais īpašums „Strautiņi”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk 

– Nekustamais īpašums). Valsts ieņēmumu dienests ar 2014.gada 13.oktobra vēstuli Nr.4.2.3/92570 

informēja valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Privatizācijas aģentūra), ka par 

bezmantinieka mantu atzītais Nekustamais īpašums ir ņemts valsts uzskaitē.  



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 

2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 „Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, 

novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana, un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts 

budžetā” 32.4.apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu, 

Privatizācijas aģentūra piedāvā Krustpils novada domei mēneša laikā pieņemt lēmumu par minētā 

Nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.  

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

      Pārņemt Krustpils novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu „Strautiņi”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads, ar kadastra apzīmējumiem 5696 003 0079 001, 5696 003 0079 002, 5696 003 0079 003, 

5696 003 0079 004, 5696 003 0079 005, kas ar Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evas Igaunes-

Sēles 2008.gada 22.oktobra aktu „Par mantojuma lietas izbeigšanu”, kas iereģistrēts aktu un 

apliecinājumu reģistrā ar Nr.4812, par bezmantinieka mantu atzīts nekustamais īpašums „Strautiņi”, Vīpes 

pagastā, Krustpils novadā. Augstāk minēto nekustamo īpašumu Krustpils novada pašvaldība iznomās 

daudzbērnu ģimenei, kura līdz mantojuma atstājējas Alīdas Bērziņas nāvei dzīvoja augstāk minētajā 

īpašumā un kopa mantojuma atstājēju. 

    

 

20. 

Par zemes vienību izslēgšanu no Rezerves fonda un piekritības noteikšanu pašvaldībai 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Atbilstoši 2009. gada 1. septembra MK noteikumu Nr. 996 „Kārtība kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā 

arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13. punkta nosacījumiem „Ja rezerves fondā 

ieskaitītā zemes  vienība ir valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša un tā nepieciešama valsts un 

pašvaldību funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību 

pašvaldībai un MK var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests, 

pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par MK 

rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas datus,. Šis nosacījums ir spēkā līdz tiek pieņemts un 

stājas spēkā normatīvie dokumenti par Rezerves zemes fonda izmatošanu un Krustpils novada domes 

2013. gada 17. jūlijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.2013/12 „Krustpils novada Teritorijas 

plānojums 2013.-2024”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, septīto daļu, 14. panta otro daļu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, MK noteikumu Nr. 996 „Kārtība kādā nosaka kādā nosaka valstij un 

pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā 

arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. apakšpunktu, likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 4. punktu un 

41 panta otrās daļas 5., 6. punktu, 13. panta pirmās daļas 8. punktu, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”18. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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



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

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

 

1. Izslēgt no Rezerves zemes fonda sekojošas zemes vienības: 

Krustpils novads Mežāres pagasts Andi 56760080131 7.5 ha 

Krustpils novads Variešu pagasts Mežavoti 2 56940020258 14.19 ha 

2.Noteikt, ka lēmuma 1. punktā norādītās zemes vienības ir nepieciešama pašvaldību funkciju īstenošanai;  

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienība, piekrīt pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā 

uz Krustpils novada domes vārda; 

4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas. 

 

 

21. 

Par atļauju sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumus ar kadastra Nr. 56960050185, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot divus jaunus nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  2006. gada 14. 

septembra „Zemes ierīcības likums” , Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, MK 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

  

1. Atļaut sadalīt Vīpes pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5696 005 0185 ar kopējo platību 

1.45 ha divās atsevišķās zemes vienībās: 

-pirmā zemes vienība 0.45ha platībā; 

Noteikt izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve Kods 0601); 

-otrā zemes vienība 1.0ha platībā; 

noteikt izmantošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(Kods 0101). 

  

 

22. 

Par nedzīvojamu telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. E. 2015. gada 9. februāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas līgumu zobārsta 

kabineta nodrošināšanai. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 



mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likumu „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

1. Pagarināt  nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar R. E. uz telpām pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads Nr. 29-12.8kvm, Nr. 30- 15.2kvm ar kopējo platību 28.0kvm.    

  2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00  (piecpadsmit euro, 00 centi)  mēnesī, ieskaitot LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu līdz 2020. gada 31.decembrim 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

  

 

23. 

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads nomas līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. K. [..] 2015. gada 11. februāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas līgumu 

veterinārmedicīnas prakses veikšanai. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

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

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

1.Pagarināt  nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar L. K. [..] uz telpām pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, 

Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, Nr. 40-11.8kvm, Nr. 36- 4.6kvm ar kopējo platību 

16.4kvm.    

  2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00  (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu 2020.gada 31.decembrim 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  



 

 

24. 

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 14A, Atašiene, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata ģimenes ārstes Ļ. V. 2015. gada 16. janvāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas 

līgumu līdz 2015. gada 30. oktobrim. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta,  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ģimenes ārstei Ļ. V., kas atrodas pēc adreses Liepu iela Nr. 

14A, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, Nr. 2-3.1kvm, Nr. 3- 2.0kvm, Nr. 4-15.2kvm, Nr. 

5- 8.7kvm, Nr. 6- 2.3kvm, Nr. 7- 2.9kvm, Nr. 8-2.9kvm, Nr. 16- 1.9kvm ar kopējo platību 39.0kvm.    

2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu līdz 2015. gada 30.oktobrim. 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

 

25. 

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Druvasnieki 16A, Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, nomas līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata ģimenes ārstes Ļ. V. 2015. gada 21. janvāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas 

līgumu līdz 2015. gada 30. oktobrim. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”.  



Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ģimenes ārstei Ļ. V., kas atrodas pēc adreses Druvasnieki 

16a, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, Nr. 2-4.9kvm, Nr. 3- 4.5kvm, Nr. 8 2/3 daļas ar 

19.5kvm, Nr. 10- 16.8kvm, Nr. 11- 24.8kvm, Nr. 12- 1.4kvm ar kopējo platību 71.9kvm.    

2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu līdz 2015. gada 30.oktobrim. 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja rādījuma 

un telefona abonēšanu un sarunām. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

 

26. 

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses  “Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts Krustpils 

novads, nomas līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata ģimenes ārstes A. E. 2015. gada 5. februāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas 

līgumu, kas noslēgts 2012. gada 28. februārī par telpu Nr. 2 Vīpes pagasta pārvaldes ēkas 1. stāvā pēc 

adreses “Neretas 6”, Vīpes pagastā ar kopējo platību 24.1kvm. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ģimenes ārstei A. E., kas atrodas pēc adreses 

“Neretas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, Nr. 2- 24.1kvm.    

2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu līdz 2020. gada  31.decembrim. 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma un telefona abonēšanu un sarunām. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

 



 

27. 

Par nedzīvojamo telpu, kas atrodas pēc adreses Kūkas 36, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

nomas līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. M., [..], 2015. gada 10. februāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt telpu nomas līgumu 

ģimenes ārsta praksei. 

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

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

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Maksa tiks noteikta  atbilstoši 08.06.2010. MK noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu un likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2. un 3. pantu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu L. M., [..], uz telpām pēc adreses Kūkas 36, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads Nr. 7-11.2kvm, Nr.8- 8.1kvm, Nr. 10-23.9kvm, Nr. 12-12.3kvm ar kopējo 

platību 55.7kvm.    

 2. Noteikt nomas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) mēnesī, ieskaitot LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

3.   Noteikt līguma termiņu līdz 2020. gada 31.decembrim. 

4.  Noteikt, ka nomnieks maksā, katru mēnesi līdz 15. datumam par elektroenerģiju pēc skaitītāja 

rādījuma. 

5.  Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.  

6.  Izpilddirektoram noslēgt Telpu nomas līgumu.  

 

 

 

28. 

Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs. 

Izskata Krustpils novada pašvaldības Vīpes amatniecības centra „Māzers” vadītājas I. B. 2015. gada 

22. janvāra vēstuli Nr. 1.1.-1/1, kurā lūdz  piešķirt papildus telpas ēkā pēc adreses „Vālodzīte”, Vīpe, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads. Telpas paredzētas centra darbības pilnvērtīgai, uz tūrismu orientētai 

attīstībai.  

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pants 

nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, 

ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos 

normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību 

domju pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā. Likuma „Par valsts 



un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta 1.daļa nosaka, ka 

pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī 

kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 

procentus, aizliegts valsts vai pašvaldību mantu nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā un 2.daļa, 

ka šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad: 

1) valsts mantu nodod pašvaldībai lietošanā; 

2) valsts mantu valsts iestāde nodod citai valsts iestādei lietošanā vai valdījumā; 

21) valsts mantu valsts iestāde nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai; 

22) pašvaldības mantu nodod valsts iestādei lietošanā; 

3) pašvaldība vienas savas iestādes mantu nodod citai pašvaldības iestādei lietošanā; 

4) viena pašvaldība savu mantu nodod citai pašvaldībai lietošanā; 

41) pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai; 

5) citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts valsts vai pašvaldību mantu nodot 

bezatlīdzības lietošanā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas otrais punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 2., 14., 15.pantu un likuma 

„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2., 5. pantu, atklāti 

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

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

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

dome nolemj: 

1. Nodot Krustpils novada pašvaldības Vīpes amatniecības centram „Māzers” bezatlīdzības 

lietošanā Krustpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu – telpas Nr. 8., 12., 14., 15., 

7., 9., 10., 11., 13., 5., 4., 2., 3. kopā 140.5 kvadrātmetru platībā, kas atrodas pēc adreses 

„Vālodzīte”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads. Noteikt līguma termiņu līdz 2025.gadam.  

2. Lietošanā nodotais nekustamais īpašums nododams atpakaļ Krustpils novada domei šādos 

gadījumos: 

2.1.  pēc 1.punktā minētā līguma termiņa beigām, ja tas netiek pagarināts; 

2.2.  ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa. 

3. Uzdot Nekustamo īpašumu un juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā. 

4. Uzdot izpilddirektoram noslēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

   

 

 

29. 

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Kūku pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata A. M. 2015. gada 26. janvāra iesniegumu, kurā vēlas atteikties no dzīvokļa Kūkas 1-9. No 

dzīvokļa atsakās, jo dzīvoklis ir auksts un neapmierina siltumenerģijas piegāde.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams anulēt „Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”. 



Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

1. Izbeigt ar A. M. Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses „Kūkas 1”- dzīv.9, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot A. M. viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu.   

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

 

Plkst. 11:28 deputāte V.Stiebriņa atstāj sēdes zāli. 

 

30. 

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Kūku pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. K. 2015. gada 27. janvāra iesniegumu, kurā lūdz izbeigt īres līgumu uz dzīvokli Kūkas 

4-22 , sakarā ar dzīves vietas maiņu.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams anulēt „Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”.  

 Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

 

1. Izbeigt M. K. Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu, kas noslēgts uz dzīvojamo 

platību pēc adreses „Kūkas 4”- dzīv.22, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot M. K. viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu.   

 

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

 

31. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. M. 2015. gada 27. janvāra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvokli Kūkas 3-15, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, jo dēla veselības stāvokļa dēļ nav iespējams dzīvot esošajā dzīves vietā.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams piešķirt dzīvojamo 

platību pēc adreses Kūkas 3-15, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 



risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

1. Piešķirt  I. M., [..], dzīvokli pēc adreses „Kūkas 3”- dzīv.15, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads.  

2. Uzdot I. M. viena mēneša laikā deklarēt dzīves vietu pēc adreses „Kūkas 3”- dzīv.15, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads.  

3. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt „Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu” ar I. M.. 

 

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

 

 

32. 

Par īres līguma pārslēgšanu Kūku pagastā  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata O. K., [..], 2015. gada 28. janvāra iesniegumu, kurā lūdz pārslēgt „Dzīvojamo telpu īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu” uz dzīvokli Kūkas 3-19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

sakarā ar vīra nāvi.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams pārslēgt „Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu” uz dzīvokli, kas atrodas pēc adreses Kūkas 3-19, Kūkas, 

Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

1. Noslēgt „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”  ar O. K., [..] uz dzīvokli pēc 

adreses „Kūkas 3”- dzīv.19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt „Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu” ar O. K.. 

 

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

 

33. 

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Krustpils pagastā  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata U. O., [..], 2015. gada 2. februāra iesniegumu, kurā lūdz izbeigt īres līgumu uz dzīvokli 

„Sankaļi 4”-2, Krustpils pagasts, Krustpils novads , sakarā ar dzīves vietas maiņu.    



Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Krustpils pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, ir iespējams anulēt „Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”.  

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

Izbeigt U. O. Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu, kas noslēgts uz dzīvojamo 

platību pēc adreses „Sankaļi 4”-2, Krustpils pagasts, Krustpils novads.   

 

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

 

 

34. 

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. B. 2015. gada 3. februāra iesniegumu, kurā lūdz izbeigt īres līgumu uz dzīvokli „Māja 

Nr. 2”- 3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, sakarā ar dzīves vietas maiņu.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams anulēt „Dzīvojamo 

telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”.  

  Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

1. Izbeigt M. B. „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses „ Māja Nr. 2”- 3, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

2. Uzdot M. B. viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu.   

 

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

 

35. 

Par atteikšanos no dzīvojamās platības Variešu pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. K.,  [..],  2015. gada 16. februāra iesniegumu, kurā lūdz izbeigt īres līgumu uz dzīvokli 

„Māja Nr. 3”-16, Varieši, Variešu pagasts.    

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ka ir iespējams anulēt 

„Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”  



 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils 

novada pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem  noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu,  atklāti 

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

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

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

1. Izbeigt J. K., [..], „Dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu līgumu”, kas noslēgts uz 

dzīvojamo platību pēc adreses „Māja Nr. 3”- dzīv.16,Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads.  

2. Uzdot J. K., [..], viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu. 

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

 

36. 

Par dzīvojamās platības maiņu Variešu pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. K., [..], 2015. gada 4. februāra iesniegumu, kurā lūdz mainīt dzīvokli „Māja Nr. 2”- 1, 

Varieši pret mazāku dzīvokli ar malkas apkuri mājā  „ Ambulance”-5.  

Izvērtējot novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz Variešu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, ir iespējams mainīt dzīvokli 

„Māja Nr. 2”- 1, Varieši, pret mazāku dzīvokli ar malkas apkuri mājā  „Ambulance”-5. 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 3. pantu un saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības 25.11.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr. 2009/14 „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri ” 5. panta otro daļu, atklāti balsojot „par” 

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

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

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

1. Mainīt J. K. dzīvokli „Māja Nr. 2”- 1, Varieši, pret mazāku dzīvokli ar malkas apkuri mājā 

„Ambulance”-5. 

2. Uzdot J. K. viena mēneša laikā deklarēt jauno dzīves vietu pēc adreses „Ambulance”-5, Medņi, 

Variešu pagasts, Krustpils novads.   

 

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

 

Plkst. 11:35 deputāte V.Stiebriņa atgriežas sēdes zālē. 

 

37. 

Par zemes vienību iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. L. 2015.gada 14. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 5668 004 0077, 56680040076, jo uz šīs zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un 

saimniecības ēkas. Pieteiksies, kā mantiniece uz nekustamo īpašumu „Viktorijas”. 



  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt  A. L. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 56680040076-3.2247 ha platībā, 

56680040077- 1.7707 ha platībā.  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

38. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata G. A. 2015.gada 29. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0105-2.6ha platībā. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt  G. A. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0105- 

2.6 ha platībā.  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

39. 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu Krustpils pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. L. 2015.gada 23. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļu no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0105-3.55ha. 



  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt  A. L. zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 001 0105- 

3.55 ha platībā.  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

40. 

Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata E. K. 2015.gada 29. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļas no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165-0.3ha Nr. 74. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Iznomāt  E.K. zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165-

0.3ha Nr. 74. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

41. 

Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z/S „Eglaine”, reģ. Nr. 45401009101, juridiskā adrese „Eglaine”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, 2015.gada 27. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļas no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 Nr. 81- 1.46, Nr. 82- 0.5ha, un no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56940080108 Nr. 17-1.0ha, Nr. 8-0.65 ha. 



  Pamatojoties 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, LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Jānis Pastars, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iznomāt Z/S „Eglaine”, reģ. Nr. 45401009101, juridiskā adrese „Eglaine”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 

Nr. 81- 1.53, Nr. 82- 0.5ha, un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080108 Nr. 17-

1.0ha, Nr. 8-0.65 ha. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.   

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Inese Jaksone lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

42. 

Par zemes vienības daļu iznomāšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata R. K. 2015.gada 23. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības daļas no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165-2.93ha Nr. 34-0.5ha, Nr. 75-0.35ha, Nr. 81- 1.53ha un 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080153-0.55ha Nr. 12. 

  Pamatojoties 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, LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735„Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iznomāt R. K. zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 008 0165- 

Nr. 34-0.5ha, Nr. 75-0.35ha, un no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080153-0.55ha 

Nr. 12. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

 



43. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. K. 2015.gada 30. janvāra iesniegumu, kurā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0195-2.8 ha. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Pagarināt  A. K.  zemes nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0195- 

2.8 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

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

 

 

44. 

Par zemes vienību iznomāšanu  Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata U. V. 2015.gada 30. janvāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5646 006 0499 -1.1782ha, 5646 006 0271-1.3531ha. 

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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt U. V. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5646 006 0499-1.1782ha, 5646 006 

0271-1.3531ha  platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus. 

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

 



 

45. 

Par zemes vienības iznomāšanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata M. P.  2015.gada 9. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5646 005 011-0.8 ha. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt  M. P. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5646 005 0011-0.8 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

46. 

Par zemes vienību iznomāšanu Atašienes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata SIA „Agro Effekt”, reģ. Nr.42403020712,   juridiskā adrese Liepu iela 2, Sprūževa, Griškānu 

pagasts, Rēzeknes novads, 2015.gada 11. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 5646 006 0160-5.8ha, 56460060503-6.98ha, 56460060505- 2.07ha. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

1. Iznomāt  SIA „Agro Effekt” reģ. Nr.42403020712   juridiskā adrese Liepu iela 2, Sprūževa, 

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5646 006 0160-

5.8ha, 56460060503-6.98ha, 56460060505- 2.07ha platībā.  

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

 

 



47. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata P. R.  2015.gada 5. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0371-5.32ha. 

 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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Iznomāt  P. R.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0371- 5.32 ha platībā. 

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

noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

 

 

48. 

Par zemes vienības iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. B.  2015.gada 10. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0106-0.3ha. 

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, LR Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas 

un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

1. Iznomāt  I. B.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0106 -0.3 ha platībā.  

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

MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos 

noteiktos nodokļus.  

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

 

49. 

Par zemes vienību iznomāšanu Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata Z/S „Kalves”, reģ. Nr. LV45404003651, juridiskā adrese „Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads īpašnieka Gundara Kalves 2015.gada 5. februāra iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 5696 003 0046, 5696 003 0047, 569600360078. 

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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Iznomāt  Z/S „Kalves”, reģ. Nr. LV45404003651, juridiskā adrese „Kalves”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads īpašniekam Gundaram Kalvem zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5696 

003 0046- 5.3739ha, 5696 003 0047- 5.1555ha,  569600360078- 1.8 ha platībā.  

2. Ieteikt domei zemes nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem. Zemes nomas maksu gadā noteikt 

pamatojoties uz MK noteikumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR 

likumos noteiktos nodokļus.  

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Gundars Kalve lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

50. 

Par zemes nomas līguma pārtraukšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Z. K. 2015.gada 10. februāra iesniegumu, kurā lūdz pārtraukt zemes nomas līgumu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0031- 0.09 ha platībā. 

  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, LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

 Pārtraukt   Z. K. nomas līgumu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0031- 0.09 

ha platībā.  

 

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

 

 

51. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 007 0046  sadalīšanu,  izveidojot divus jaunus 

nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata  Latvijas Dzelzceļš , reģ. Nr. 40003032065, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, 

26.01.2015. Nr. DN-6.3.1./47-2015 vēstuli, kurā lūdz atdalīt no dzelzceļa zemes nodalījuma joslā esošās 

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 56760000046 daļu, uz kuras atrodas valsts autoceļš V773 

(Atašiene- Buntiķi), saskaņā ar pielikumā pievienoto robežu priekšlikumu. 

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

īpašums ar kadastra Nr. 56760070046 sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 23.9ha. 

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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu un  2006. gada 14. septembra „Zemes ierīcības likums” , 

Krustpils novada domes 2013. gada 17.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 

„Krustpils novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16. punktu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Atļaut, no zemes vienības ”Dzelzceļš”, Mežāres pagasts, Krustpils novads ar kadastra apzīmējumu 

5676 007 0046 un kopējo platību 23.9 ha, atdalīt zemes gabalu 770 kvm platībā, neizstrādājot 

zemes ierīcības projektu un izveidojot divus jaunus īpašumus.  

2. Atdalītajam zemes gabalam 770kvm platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme zem 

koplietošanas ceļiem- ielām, šosejām, tuneļiem , tiltiem, estakādēm u.c. (kods 1101)  

3. Paliekošajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101) 

 

 

52. 

Par atļauju sadalīt Krustpils pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56680040076, izveidojot 

trīs atsevišķus nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2006. gada 14. 

septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8. panta trešo daļu, Krustpils novada domes 2013. gada 

17.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/12 „Krustpils novada Teritorijas plānojums 

2013.-2024. gadam”, MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”16. punktu un MK  

noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, 

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

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

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

Atļaut sadalīt Krustpils pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 56680040076 ar kopējo platību 

7.948 ha trijos atsevišķos zemes īpašumos: 

-pirmais zemes īpašums ar kadastra apzīmējumiem 56680040076 - 3.22ha, 56680040077- 1.77ha, 

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

-otrais zemes īpašums ar kadastra apzīmējumu 56680060316-1.97ha platībā, zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101); 

-trešais zemes īpašums ar kadastra apzīmējumu 56680040078-0.98ha platībā, zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201); 

 



 

53.  

Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no Krustpils novada pašvaldības bilances 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Informē K.Pabērzs. 

 

Veicot 2013.gada inventarizāciju, tika konstatēts, ka Krustpils novada pašvaldībā ir nekustamais 

īpašums- dzīvojamās mājas, kurās visi dzīvokļi ir privatizēti, mājas pārņemtas no pagastu pārvaldēm 

novada izveides sakarā, kas rada nepamatotu aktīvu palielinājumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  

 Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums piedalīties dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā 

kārtībā, kā arī pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus. 

Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes 

institūcija dzīvojamā mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 

16.panta pirmo un trešo daļu dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas 

uz kopīpašumā esošo daļu. Dzīvokļu īpašnieku kopība, noslēdzot attiecīgu līgumu, var pilnvarot citu 

personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot šā panta otrajā daļā minētos jautājumus. 

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja „par” balsojuši 

dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, 

izņemot tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu 

skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju „  51. pantu, 51.1 pantu 

„Dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci (1) Ja ir 

izpildīti šā likuma 51.panta otrās daļas nosacījumi, bet dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu 

īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotajai personai un nav noslēguši līgumu par dzīvojamās mājas 

kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, pašvaldībai, valsts dzīvojamās mājas 

valdītājam vai vienam vai vairākiem dzīvokļu īpašniekiem (turpmāk — ierosinātājs) ir tiesības uzsākt 

dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūru, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci (turpmāk 

— lēmuma pieņemšanas procedūra) un 51.2 pants. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana, ja 

dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti. 

(1) Valsts dzīvojamā mājā tās valdītājs vai pašvaldības dzīvojamā mājā pašvaldība sasauc dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulci un informē dzīvokļu īpašniekus par pienākumu sešu mēnešu laikā no 

kopsapulces sasaukšanas dienas parakstīt dzīvojamās mājas nodošanas - pieņemšanas aktu. 

 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1.Nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām: 

1.1. Izslēgt no Krustpils novada pašvaldības bilances dzīvojamo māju Rijnieki, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 1.05ha platībā; 

1.2. Mājas vecākajam S. S.  valdījumā dzīvojamo māju Māras 1, Atašiene,  Atašienes pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.218ha platībā; 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382


1.3. Izslēgt no Krustpils novada pašvaldības bilances dzīvojamo māju Māras 4, Atašiene,  Atašienes 

pagasts, Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.3171ha platībā; 

1.4. Mājas vecākajam A. K. valdījumā dzīvojamo māju Liepu 9, Atašiene,  Atašienes pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.514ha platībā; 

1.5. Mājas vecākajam A. K. valdījumā dzīvojamo māju  ”Madaras”,  Kūku pagasts, Krustpils novads 

un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.4ha platībā; 

 1.6. Izslēgt no Krustpils novada pašvaldības bilances dzīvojamo māju Zīlānu 124, Kūku pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.651ha platībā; 

1.7. Dzīvokļu īpašniekiem O. K., V. K. valdījumā dzīvojamo māju „Birztaliņa”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.7471ha platībā; 

1.8. Māju „Varieši 5, Varieši, Variešu pagasts nodeva mājas pilnvarotai personai 2012. gada 25. 

septembra pieņemšanas nodošanas akts. 

1.9. Mājas vecākajai K. Z. valdījumā dzīvojamo māju Neretas 2, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.24ha platībā; 

1.10.  Mājas vecākajai A. T.  valdījumā dzīvojamo māju Neretas 7, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads un tai piekrītošo zemes gabalu-0.3423 ha platībā ; 

1.11. Mājas vecākajiem J. S., R. I., V. Ņ. valdījumā dzīvojamo māju Neretas 8, Vīpe, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.5873 ha platībā; 

1.12. Mājas vecākajai N. R. valdījumā dzīvojamo māju Landzāni 1, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads un tai piekrītošo zemes gabalu- 0.34ha platībā; 

1.13. Mājas vecākajai M. G. valdījumā dzīvojamo māju Poļakas, Vīpes pagasts, Krustpils novads un 

tai piekrītošo zemes gabalu- 0.49ha platībā; 

2. Uzdot domes grāmatvedībai, pēc aktu saņemšanas par augstāk minēto dzīvojamo māju nodošanu 

dzīvokļu īpašnieku valdījumā, izslēgt norādītās dzīvojamās mājas no Krustpils novada pašvaldības 

bilances. 

 

54. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Kašķis”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 11.februārī saņemts D. B. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums  par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Kašķis”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, ar kadastra Nr.5694 007 0220 (kadastra apzīmējums 5694 007 0210) atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 007 0220, 0.0271 ha  kopējo platību, ar nosaukumu „Kašķis”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  pašvaldībai, Jēkabpils 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000541085.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt  zemes īpašnieks, 

ja zemes starpgabals piegul viņa zemei.  

Atsavināmais īpašums robežojas un iet cauri  īpašumam kadastra Nr.5694 007 0176,  uz kura  dabā 

reāli bija ierīkots ceļš, kurš  sadalīja D. B. nekustamā īpašuma „Gaidas”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, t.sk.  ēku (būvju) pagalma daļu.  



Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 

„Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”   3.punktam, atsavināšanas ierosinājums 

iesniedzams rakstiski, kurā ierosinātājam fiziskai personai jānorāda – vārds, uzvārds, personas kods, 

pilsonība, dzīvesvietas adrese, ierosināšanas tiesiskais pamats atbilstoši likumam un atsavināmā 

nekustamā īpašuma adrese un apzīmējums kadastrā. 

 Dz.B. ir ierosinājis atsavināt zemes starpgabalu. Tādējādi Dz.B. ir izpildījis ar Ministru kabineta  

noteikumiem izvirzītās prasības atsavināšanas ierosinājumam. 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā  c cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu. 

 Izvērtējot iesniegto atsavināšanas ierosinājumu un pievienoto dokumentu kopijas, konstatējams, 

ka Dz.B. ir Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un, ka 

viņa nekustamo īpašumu var iegūt par brīvu cenu, kas vienāda ar nosacīto cenu. 

Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 10.februāris  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Variešu pagastā, „Kašķis” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 350 EUR,  

izdevumi, kuri saistīti ar objekta novērtēšanu, uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā sastāda 1 140.32 

EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 1 490.32 EUR. 

Rezumējot augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta 

astoto daļu,  likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu un 29.pantu, 

Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 3.punktu, 4.punktu, 11.4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 

5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, likuma „Par 

pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Variešu pagasts, „Kašķis”  ar kadastra 

numuru 5094 007 0220, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 007 0210), ar kopējo  platību 

0.0271 ha apmērā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Variešu pagasts, „Kašķis”   

(kadastra numurs 5694 007 0220), 0.0271 ha platībā  nosacīto cenu 1 490,32 EUR. 

3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, Dz.B. nosūtīt atsavināšanas paziņojumu. 

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

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 0.0271 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 007 0220 

(kadastra apzīmējumu 5694 007 0210), „Kašķis”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

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

ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 



 

55. 

Par pašvaldības  nekustamā īpašuma – „Patrīcijas”, Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 17.februārī saņemts A. M. iesniegums- atsavināšanas ierosinājums  par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  ar nosaukumu „Patrīcijas”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, ar kadastra Nr.5694 010 0235 (kadastra apzīmējums 5694 010 0235) atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 010 0235, kopējo platību 0.3861 ha , ar nosaukumu 

„Patrīcijas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  

pašvaldībai, Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000540683.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, ka 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var persona, kurai Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

 A.M. ir ierosinājis atsavināt zemes gabalu, kuram izbeigtas lietošanas tiesības, ir noslēgts zemes 

nomas līgums.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktam, 

pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 

augstāku cenu. 

Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 10.februāra  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Variešu pagastā „Patrīcijas” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 700 EUR,  

izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu, un novērtēšanu zemesgrāmatā sastāda 135.57 

EUR,  kopējā nosacītā cena sastādās 835.57 EUR. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

8.panta trešo un  septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro daļu, Valsts un 

pašvaldību  īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 18.panta 

pirmo daļu, un 19.panta trešo daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktu un 29.pantu, Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktu, 4.punktu, 11.4.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļās 1.punktu, 67.pantu un 79.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 17.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 

17.februāra A.   M. atsavināšanas ierosinājumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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



1. Nodot  atsavināšanai nekustamo īpašumu  Krustpils novads, Variešu pagasts, „Patrīcijas”  ar 

kadastra numurus 5094 010 0235, (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 010 0235), ar 

kopējo  0.3861 ha platībā; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu 

cenu. 

2. Apstiprināt atsavināmā nekustamā īpašuma - Krustpils novads, Variešu pagasts, „Patrīcijas”   

(kadastra numurs 5694 010 0235), 0.3861 ha platībā  nosacīto cenu 835.57 EUR. 

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

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

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 0.3861 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 010 0235 

(kadastra apzīmējumu 5694 010 0235), „Patrīcijas”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

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

ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs izsludina pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:10 

 

 

 

 

56. 

Par zemes vienības „Stacijas placis”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu izsolē un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5668 007 0406, kopējo platību 1.01 ha, ar nosaukumu  „Stacijas 

placis”, Krustpils pagasts, Krustpils novads īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  pašvaldībai, 

Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000541302.  

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,  atsavinātās 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atsavinātai 

publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Saskaņā ar   Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara Šapkina (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.131), 2015.gada 11.februāra  vērtējumu – „Nekustamā īpašuma  Krustpils 

novadā,  Krustpils pagastā, „Stacijas placis” novērtējums”, atsavināmā zemes gabala tirgus vērtība  ir 12 

100 EUR,  izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, 

sastāda 718.66 EUR,  kopējā cena sastādās 12 818,66 EUR. 

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

mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu,  5.panta pirmo un piekto 

daļu, 8.panta otro, sesto daļu, 10.panta pirmo, 13.pantu, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta  1. un 2.punktu 7.pantu,   lai nodrošinātu zemes resursu labas 

pārvaldības principus, veicinātu zemes konsolidāciju, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku 

izmantošanu un novada teritorijas sakārtošanu kopumā, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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



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

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

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības „Stacijas placis” ar kadastra Nr. 5668 

007 0406 (kadastra apzīmējumu 5668 007 0405)  1.01 ha platībā, kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 12 818.66 euro (divpadsmit  tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit  

euro 66 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības „Stacijas placis” ar kadastra Nr. 5668 007 

0406 (kadastra apzīmējumu 5668 007 0405)  1.01 ha platībā, kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Stacijas placis”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības 

budžetā. 

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 1.01 ha platībā ar kadastra Nr. 5668 007 0406 (kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0405), ar nosaukumu „Stacijas placis”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads. 

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

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

 

57. 

Par zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, pārdošanu 

izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

2015.gada 19.janvārī saņemts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL TIMBER", reģistrācijas Nr. 

45403023434, juridiskā adrese: Slimnīcas  iela 12-12, Jēkabpils,  iesniegums- starpgabala atsavināšanas 

ierosinājums  par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – starpgabala ar kadastra 

Nr.5694 004 0111 atsavināšanu. 

Zemes gabala ar kadastra Nr. 5694 004 0111 un kopējo platību 7.9 ha  „Mežavoti 5”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada  pašvaldībai, Jēkabpils rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000539150.  

  Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta a) apakšpunktā 

noteikto, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai. Savukārt minētā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, ka atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var zemes īpašnieks, ja zemes starpgabals piegul 

viņa zemei. 

Atsavināmais īpašums robežojas ar sešiem nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.5694 004 

0137; 5694 004 0100; 5694 004 0068; 5694 004 0093; 5694 004 0238; 5694 004 0164.  

Saskaņā ar minētā likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu zemes starpgabalu, kuram nav iespējams 

nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam 

zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals. 

Saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TF Universal” 2015.gada 4.februāra novērtējumu 

zemes gabala „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads (kadastra numurs 5694 004 0111) tirgus 

vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību  aprēķināta EUR 14 300, izdevumi, kuri saistīti ar objekta 



uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā  un novērtēšanu  EUR 1 114.54  kopējā nosacītā cena sastādās 

15 414.54 EUR. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo un sesto daļu, 10.panta pirmo 14.panta 

otro, trešo un ceturto daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu zemes resursu labas pārvaldības 

principus, veicinātu zemes konsolidāciju, sekmētu zemes racionālāku un efektīvāku izmantošanu un 

novada teritorijas sakārtošanu kopumā, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

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

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

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

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5” ar kadastra 

Nr. 5694 004 0111 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0234)  7.9 ha platībā, kas atrodas Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 15 414.54 euro (piecpadsmit tūkstoši četri simti 

četrpadsmit  euro 54 euro centi). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –  zemes vienības ( starpgabala) „Mežavoti 5” ar kadastra Nr. 

5694 004 0111 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0234)  7.9 ha platībā,  kas atrodas Variešu pagastā, 

Krustpils novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Noteikt, ja mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes vienības (starpgabala)  pārdošanu izsolē 

publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, 

kura minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko 

un zemes vienību (starpgabalu) pārdod šai personai par nosacīto cenu 15 414.54 euro (piecpadsmit 

tūkstoši četri simti četrpadsmit  euro 54 euro centi). 

4. Noteikt, ja uz izsoli pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā, zemes vienību (starpgabalu) ar 

kadastra Nr. 5694 004 0111 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0234)   7.9 ha platībā pārdot izsolē starp 

pirmpirkuma tiesīgām  personām. 

5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils 

novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

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

norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 7.9 ha platībā ar kadastra Nr. 5694 004 0111 (kadastra 

apzīmējumu 5694 004 0234), „Mežavoti 5”, Variešu  pagasts, Krustpils novads. 

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

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 

 

58. 

Par zemes vienības atdalīšanu  

(„Viola”, Mežāres pagasts, kadastra Nr. 5676 003 0098) 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi Z/S „Lilijas”, reģistrācijas Nr. 45401017503, īpašnieces 

P.  G. 2015. gada 21.janvāra  iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma  „Viola” ar 

kadastra Nr. 5676 003 0098, kas sastāv no trim zemes gabaliem, īpašuma kopējā platība 18,2 ha,  zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0098 – 4,5 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt 

izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.  



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

panta 14. punktu un 19. panta pirmo daļu, 2008. gada 18. decembra likuma „Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma” 14. panta 4 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, kā arī ņemot vērā  P. G. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Viola”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5676 003 0098,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5676 003 0098 – 4,5 ha platībā, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 5676 003 0098  – 4,5 ha platībā  noteikt  zemes 

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

 

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

 

59. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMG Real Estate Management”, reģistrācijas Nr. 

40103542149,  adrese: Kāpu iela 43, Jūrmala, 2015. gada 21.janvāra iesniegumu, kurā  lūdz  mainīt 

nekustamā īpašuma „Lielrimšas”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0133, 

lietošanas mērķi no zemes, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), jo zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0133 iekļaujas Mežu  teritorijās (M). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas datiem nekustamā īpašuma „Lielrimšas”, 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0133 kopējā platība ir 3,1 hektāri, no kuriem 

100%  ir mežs. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes šajā īpašumā nav. 

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”, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0133 plānotā (atļautā) izmantošana 

–meža teritorijas. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 

20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot vērā SIA „AMG Real Estate 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Mainīt nekustamā īpašuma „Lielrimšas” (kadastra Nr. 5694 004 0133) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5694 004 0133  – 3, 1 ha platībā lietošanas mērķi no zemes uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība uz lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

 



 

60. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMG Real Estate Management”, reģistrācijas Nr. 

40103542149,  adrese: Kāpu iela 43, Jūrmala, 2015. gada 21.janvāra iesniegumu, kurā  lūdz  mainīt 

nekustamā īpašuma „Jaunrūcāni”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0021, 

lietošanas mērķi zemes vienībām 5694 004 0021 un 5694 004 0172, no zemes, kuras lietošanas mērķis ir 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), jo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0021 

un 5694 004 0172 iekļaujas Mežu  teritorijās (M). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas datiem nekustamā īpašuma „Jaunrūcāni”, 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0021 kopējā platība ir 15,9 hektāri, no kuriem- 

zemes vienības Nr. 5694 004 0021 platība ir  10,2 hektāri, no kuriem 10,0 hektāri ir mežs, 0,2 hektāri ir 

zeme zem ceļiem un zemes vienības Nr. 5694 004 0172 kopējā platība ir 15,7 hektāri, no kuriem 100% 

platības ir mežs. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes šajā īpašumā nav. 

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”, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0021 plānotā (atļautā) izmantošana 

–meža teritorijas. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 

20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot vērā SIA „AMG Real Estate 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Jaunrūcāni” (kadastra Nr. 5694 004 0021) zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumu 5694 004 0021  – 15, 9 ha platībā un 5694 004 0172 – 5,7 ha platībā lietošanas mērķi no 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 

 

 

61. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMG Real Estate Management”, reģistrācijas Nr. 

40103542149,  adrese: Kāpu iela 43, Jūrmala, 2015. gada 21.janvāra iesniegumu, kurā  lūdz  mainīt 

nekustamā īpašuma „Rūcāni”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0013, lietošanas 

mērķi no zemes, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (0101) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), jo zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0013 iekļaujas Mežu  teritorijās (M). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas datiem nekustamā īpašuma „Rūcāni”, 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 004 0013 kopējā platība ir 12,7 hektāri, no kuriem 

12,5 hektāri ir mežs, 0,2 hektāri ir pārējās zemes. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes šajā īpašumā 

nav. 



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”, nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 5694 004 0013 plānotā (atļautā) izmantošana 

–meža teritorijas. 

Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9. panta pirmās daļas 1. punktu, 

20.06.2006. MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, kā arī ņemot vērā SIA „AMG Real Estate 

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

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

Mainīt nekustamā īpašuma „Rūcāni” (kadastra Nr. 5694 004 0013) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5694 004 0013  – 12, 7 ha platībā lietošanas mērķi no zemes uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība uz lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (0201). 

 

62. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Salmiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi E. S. 2015.gada 23.janvāra iesniegumu, kurā lūdz atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu „Salmiņi”, Silavas, Kūku pagasts, Kūku pag., Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 006 0021 divās zemes vienībās. Atdalītajam zemes gabalam ar kopējo platību 1,0 ha platībā noteikt 

lietošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

īpašums „Salmiņi”, kadastra Nr. 5670 006 0021, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 

5670 006 0218, kopējā platība 4,04 ha.  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”, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.5670 006 

0021 plānotā (atļautā) izmantošana: Lauksaimniecības teritorija (L3) - Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes lauku teritorijā ar mazāku jaunveidojamo zemes vienību minimālo platību. 

Pamatojoties uz 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, kā arī ņemot vērā Elenas Salmiņas  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Salmiņi” (kadastra Nr. 5670 006 0021) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 006 0218 sadalīšanai.    

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam  „Salmiņi” (pielikumā). 

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

 

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



 

63. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

(„Bērzkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads)  

  

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi A. B., M. S. un I. L. (pēc pilnvaras pārstāv M.S.) 

2015.gada 6.februāra iesniegumu un 12.februāra precizēto iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt no īpašuma 

„Bērzkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0350 divas zemes vienības: 

1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0351, lietošanas mērķis lauksaimniecībā. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0350, no minētās zemes vienības atdalīt 

aptuveni 7,90 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu, nosakot lietošanas mērķi lauksaimniecībā. 

Iesniegumam pievienota Ģenerālpilnvara (I. L. pilnvaro M. S.), Zemesgrāmatu apliecības kopija. 

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

īpašums „Bērzkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr.5670 004 0350 sastāv no diviem zemes 

gabaliem 13,9 ha kopplatībā, no tās 12,8 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0,3 ha meži. Pirmā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu nr.5670 004 0350 platība ir 11,9 ha, uz tā atrodas ēkas. Otrā zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0351 platība ir 2 ha. Zemes izmantošanas 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” 123.1.p. jaunveidojamās zemes 

vienības minimālā platība lauksaimniecības teritorijā  2,0 ha, bet atļauta esošas viensētas ar pagalma 

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

(piebraukšana). 

Pamatojoties uz 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, kā arī ņemot vērā A. B., M. S., I. L.  iesniegumu, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bērzkalni”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 004 0350 divas zemes vienības- zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0351 un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0350, no minētās zemes vienības atdalīt aptuveni 

7,90 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2.  Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bērzkalni”,  kadastra Nr. 5670 004 

0350 sadalīšanai.    

3. Atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Paliekošajai zemes vienībai noteikt zemes 

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

4. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādāšanai īpašumam „Bērzkalni” 

(pielikumā). 

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

pašvaldībā.   

 

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

 



64. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Vilnīši”  Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

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

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 15, Jēkabpils, 2015.gada 15.janvāra iesniegumu Nr.TP - 4 „Par zemes 

ierīcības projekta  „Vilnīši” apstiprināšanu”, kurā lūdz apstiprināt  zemes ierīcības projektu  „Vilnīši”,  

Vīpes pag., Krustpils novads, kadastra apzīmējums 5696 004 0120. 

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

LR Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30. 

punktu, LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 2006. gada 20. jūnija 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

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

Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 

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

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

Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0120 noteikt: 

 1.projektētajai zemes vienībai ar platību 2,10 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

 2.zemes vienībai – 1,4 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

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

gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

65. 

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420) 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība saņēmusi V. Š. 2015. gada 6.februāra  iesniegumu, kurā lūdz atļaut 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420, divas  zemes 

vienības: 

 Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56700040626, lietošanas mērķis lauksaimniecība; 

 Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56700040730, lietošanas mērķis lauksaimniecība.  

Iesniegumam pievienots: Zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāna kopijas.   

  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma „Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420, īpašuma 

tiesības ir nostiprinātas Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

10000186338 uz Vasilija Šeļaga vārda. 

2. Nekustamais īpašums „Aizupes Ķūģi” sastāv no sešiem zemes gabaliem ar kopplatību 32,4 ha 

un ēkām. 



Zemes lietošanas veidu eksplikācija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040626- 10,8 ha 

sadalās šādi: 10,7 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,1 ha zem ūdeņiem, zemes lietošanas mērķis - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 56700040626- 10,8 ha noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

Zemes lietošanas veidu eksplikācija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040730- 0,2 ha 

sadalās šādi: 0,2 ha zem ēkām un pagalmiem. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040730- 0,2 

ha noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

Saskaņā ar 17.07.2013.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/12 „Par Krustpils 

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

Grafisko daļu” sadaļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 56700040626 atrodas nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorijā. Pēc 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 194.p. jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība 

netiek noteikta, bet saskaņā ar 198.2 p. jebkuru būvju būvniecība saskaņojama ar VAS “Latvijas Valsts 

ceļi”. 

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, saskaņā ar 17.07.2013.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/12 „Par 

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, kā arī ņemot vērā nekustamā īpašuma zemes robežu plāna eksplikāciju,  

VZD kadastra informāciju, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis 

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

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420, 

kura kopējā platība ir 32,4 ha,  zemes vienību 10,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56700040626, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040626- 10,8 ha platībā, noteikt  zemes 

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

3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizupes Ķūģi”, Kūku pagasts, kadastra Nr.56700040420, 

kura kopējā platība ir 32,4 ha,  zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 56700040730, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

4. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 56700040730- 0,2 ha platībā, noteikt  zemes 

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

 

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

 

66. 

Par zemes vienību atdalīšanu  

(„Rozes”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670 005 0132) 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi L. M. 2015. gada 12.februāra  iesniegumu, kurā lūdz 

atļaut atdalīt atsevišķi 2 zemes gabalus, lai varētu noformēt atsevišķās zemesgrāmatās: 

1. 0,1 ha zemes Kūku ciematā uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām; 



2. 2,0 ha meža zemes, kura atrodas „Medīlās”; 

3. 2,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kura atrodas šosejas Jēkabpils – Rēzekne ceļa malā. 

 

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

īpašums „Rozes”, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5670 005 0132 sastāv no 3 zemes 

vienībām ar kopplatību 4,4 ha. Pirmajai  zemes vienībai (paliekošajai zemes vienībai) ar kadastra 

apzīmējumu 5670 005 0132 – 0,1ha platībā, zemes lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). Otrajai zemes vienībai (atdalāmajai zemes vienībai) ar kadastra apzīmējumu 5670 003 0105 

– 2,0 ha platībā, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). Trešajai zemes vienībai (atdalāmajai zemes vienībai) ar kadastra 

apzīmējumu 5670 003 0144 – 2,3 ha platībā, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

panta 14. punktu un 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, kā arī ņemot vērā  L. M. iesniegumu, atklāti balsojot „par” - 

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

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

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Rozes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5670  005 0132,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5670 003 0105 – 2,0 ha platībā (zemes 

lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Rozes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5670  005 0132,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5670 003 0144 – 2,3 ha platībā (zemes 

lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

 

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

 

67. 

Par zemes vienību atdalīšanu  

(„Jaunbarovka”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 005 0012) 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi V. B. pilnvarotās personas G. B. 2015. gada 17.februāra  

iesniegumu, kurā lūdz atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma „Jaunbarovka” ar zemes kadastra Nr. 5646 

005 0012 divas zemes vienības: 

1.zemes vienību ar apzīmējumu 5646 005 0040, noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecība; 

2.zemes vienību ar apzīmējumu 5646 005 0041, noteikt lietošanas mērķi – mežsaimniecība. 

Iesniegumam pievienota ģenerālpilnvara ( ar kuru V. B.  pilnvaro G. B. veikt nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu, kopšanu, zemes gabalu atdalīšanu) un zemes robežu plāna kopija. 

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

īpašums „Jaunbarovka”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5646 005 0012 sastāv no 3 

zemes vienībām ar kopplatību 30,10 ha. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 005 

0040 platība ir 5,0 ha, no tā 5,0 ha ir meži. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 005 

0041 platība ir 3,6 ha, no tā 3,6 ha ir meži.  



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

panta 14. punktu un 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, kā arī ņemot vērā  V. B. pilnvarotās personas G. B. 

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

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

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

Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunbarovka”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, ar 

kadastra Nr. 5646 005 0012,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5646 005 0040 – 5,0 ha 

platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.  

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 005 0040 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunbarovka”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, ar 

kadastra Nr. 5646 005 0012,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 5646 005 0041 – 3,6 ha 

platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.  

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5646 005 0041 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 

68.  

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata L. K. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt L. K., [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 



namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

69. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata ar D. V. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar 

vienu murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt D. V., [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā:  

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

70. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata J. G. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 



pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt J. G., [..],  limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu 

līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par 

murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

71. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  V. B. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar 

vienu murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt V. B., [..],  limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu 

līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par 

murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas). 



5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

72. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata R. Ģ. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt R. Ģ., [..],limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu 

līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) par 

murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

73. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata A. F. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumu par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 7.punkta.  9 apakšpunkts  paredz, ka katram 

zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam 

pēc skaita nepārsniedz vienu zvejas murdu. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības likumu” un 2010. 

gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas 



novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace Vītola, Dzintars 

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

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

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

1. Piešķirt A. F., [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

74. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata I. U. iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē, 2015. gadam. 

Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, „Zvejniecības 

likumu” un 2010. gada 17. marta vienošanos Nr.95 starp Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada 

pašvaldību, Salas novada pašvaldību „Par zivju murdu limitu Daugavā”, atklāti balsojot „par” - Dace 

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

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

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

1. Piešķirt I. U., [..], limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā. 

2. Pamatojoties uz 11.08.2009. MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar 

sētu līdz 30m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 14,23 EUR (četrpadsmit eiro divdesmit trīs centi) 

par murdu, ieskaitot to Krustpils novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118116, budžeta kontā 

Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.un 

189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas tiesu 



namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās 

aizsardzības dienestam. 

 

 

75. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata Krustpils 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, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par I. T. deklarēto dzīvesvietu „Spunģēni 3” -4, Spunģēni, Krustpils pagasts, 

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

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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

paziņot I. T.. 

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

 

76. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Jautājums izskatīts 19.02.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata Krustpils 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, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš 

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

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par A. V. deklarēto dzīvesvietu „Spunģēni 3” -8, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils 

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

deklarētajā dzīvesvietā.  

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

V.. 
 

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

 

 



Sēdi vada Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks G.Kalve. 

 

 

77. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu  

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta ceturtās daļas 8.punktu, 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, tās apakšpunktiem, Darba 

likuma 149.panta pirmo, otro daļu, 150.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 25.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.  

Ņemot vērā Krustpils novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 2015.gada 

18.februāra iesniegumu, kurā lūdz piešķirt neizmantoto atvaļinājuma daļu un papildatvaļinājumu par 

2014.gadu, sākot ar 2015.gada 3.martu  

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

Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, 

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

nolemj: 

1. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam  Kārlim Pabērzam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2015.gada 3.marta līdz 27.martam (ieskaitot)  

2. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veiks Krustpils novada 

pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks  Gundars Kalve. 

 

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

lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.30 

 

 

Sēdes vadītājs    K.Pabērzs 

(1.-76.jautājums) 
26.02.2015. 

 

 

Sēdes vadītājs     G.Kalve 

(77.jautājums) 
26.02.2015. 

 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                                      R.Ivanova 
26.02.2015. 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.02.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

25.02.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5., 1.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/3 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu”” 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2011/24 „Par 

Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu”,  šādus 

grozījumus:  

1.1.Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 punktu  šādā redakcijā: 

„3.1 Logo apraksts 

3.1 1. Krustpils novada grafiskā zīme ir izstrādāta kā vienots grafisks simbols, uz saules gaismas 

simboliski baltā fona attēlots cimdu (dūraiņu) pāris, kas veidots pēc Krustpils novada autentiskajiem 

līgavaiņa cimdu rakstu fragmentiem, novietoti vertikāli norāda uz garīgo izaugsmi un radošajiem 

meklējumiem, savukārt horizontāli novietotais nosaukums un izvēlētais fonts apzīmē stabilitāti un 

vienotību. Grafiskajā zīmē izmantotas krāsas - sarkans, dzeltens un zaļš uz balta pamattoņa, kuras parādās 

rakstos Latgalē jau 10. gadsimtā. Sarkanā krāsa simbolizē dzīvības enerģiju, dzīvesprieku, garīgumu un 

pārmaiņas. Dzeltenais dievišķais simbols - saule, spēks, intuīcija. Zaļā dabas krāsa - izaugsme un miers. 

Cimdu pāris attēlo apņēmību sadarboties, saudzēt, sakopt un uzturēt apkārtējo vidi. Īpaša loma ornamenta 

delma sildīšanai ir ar pulsa palīdzību iekustinātas zīmes nēsātājam par labu, uz izdošanos. 

3.1  2. Logo platuma un augstuma attiecības ir 1:1. Lietojot logo, neatkarīgi no izmēriem, tam 

precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam logo paraugam. 

3.1  3. Logo krāsas: 

Zaļš - P329 

Sarkana -Red032 

Melna - Proc.Black 

Dzeltena Proc. Yellow 

Balta - P105 

(pēc Pantone paletes) 

3.1 4. Logo burtu veidi: 

Izmantotais burtu fonts - EngraversGothic BT” 

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

„4.1 Logo lietošana 

4.1 1. Ikdienā logo izmantojams vizuālās identitātes objektos (vides un drukātajā komunikācijā, digitālās 

komunikācijas medijos, prezentāciju materiālos, suvenīru produkcijā, pasākumu noformējumos, u.c.) 

mailto:novads@krustpils.lv


4.1 2. Krustpils novada logo nekonkurē ar oficiālo novada ģerboni. Ģerbonim ir izteikta vēsturiska 

un reprezentatīva funkcija, bet logotipam - aktīva novada marketinga un komunikatīva funkcija. 

Ģerbonis tiek lietots oficiālajos dokumentos - lietvedībā un augstākā līmeņa prezentācijas 

materiālos, bet logo ikdienas komunikācijas materiālos. Atsevišķos gadījumos, ja kādā materiālā 

rodas nepieciešamība ģerboni lietot kopā ar logo, tiek noteikts, ka ģerbonis tiek uzskatīts par 

dominējošu elementu un to lieto kā pirmo un galveno elementu” 

1.3.  Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā: „7.1  Lai veicinātu Krustpils novada 

atpazīstamību, fiziskās un juridiskās personu var lietot Krustpils novada logo, saskaņojot ar pašvaldību, 

un ievērojot šajos noteikumos noteiktās vizuālās identitātes prasības.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Krustpils novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

 

 Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.02.2015. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

25.02.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5., 1.p.) 

Paskaidrojuma raksts 

Krustpils novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.2015/3 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos 

noteikumos  Nr.2011/24   „Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par 

simbolikas izmantošanu”” 

 

Īss projekts satura izklāsts Papildus esošai Krustpils novada simbolikai, 

nosaka logo, tā lietošanu  

Projekta nepieciešamības pamatojums  Lai veicinātu Krustpils novada atpazīstamību   

Projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Ietekmes nav. 

Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pozitīva ietekme  

Projekta ietekme uz administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

Konsultācijas ar privātpersonām Nav nepieciešama. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.02.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

25.02.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5., 6.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/2 

 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

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

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

 LR likumu „Par pašvaldību   budžetiem”, 

 LR likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

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

norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

1. „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2015.gadam” 

 

1.1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2015.gadam ieņēmumos EUR 6 537 420 saskaņā ar 

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

 

1.2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos EUR 8 654 425, saskaņā ar 

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

 

1.3. Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 1 518 201 saskaņā ar 1.pielikumu. 

 

2.  „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2015.gadam” 

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

16., 17., 18. pielikumu. 

 

2.2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos EUR 792 713, saskaņā ar  

16., 17., 18. pielikumu. 

 

2.3. Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 228 153 saskaņā ar 16.pielikumu. 

 

3. Apstiprināt apgrozāmos līdzekļus uz gada beigām EUR 100000 apmērā. 

 

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par 2015.gada budžetu. 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 
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 APSTIPRINĀTA  

ar Krustpils novada domes 

25.02.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.5., 18.p.) 

 

Krustpils novads 

Autoceļu un ielu uzturēšanas 

programma 

(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 24) 

2015. 

 

Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programma 

 2015. gadam 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Ievērojot patreizējās finansiālās iespējas galvenais uzdevums ir nodrošināt Krustpils novada autoceļu 

un ielu uzturēšanu vismaz apmierinošā stāvoklī, ievērojot: 

- LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 633 no 14.10.2014. „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 

- LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”; 

- LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 173 no 11.03.2008. „ Noteikumi par pašvaldību ceļu un 

ielu finansēšanai un attīstībai piešķirto mērķdotāciju”; 

- Ceļu specifikācijas 2010. g., apstiprinātas ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr. 01.01-

03/173 no 07.09.2009.; 

 - Krustpils novada „Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskos noteikumus 2010”. 

1.3. Iedalītās mērķdotācijas 2015. gadam ir 254036 Euro mērķdotāciju atlikums no 2014. gada 

61151Euro. 

1.3. Krustpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2015. 

gadam (pielikums Nr. 1) un 2015.-2017. gadam (pielikums Nr. 2)   

 

2. Autoceļu un ielu uzturēšanas prasības un nosacījumi 

 

2.1. Krustpils novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus „Par autoceļu uzturēšanas klasēm 

Krustpils novadā”.  

Autoceļu un ielu sarakstus, kuros norādītas to uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. 

martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) apstiprina  



2.2. Autoceļu un ielu lietotājiem informācija par apstiprinātajām uzturēšanas klasēm, Pašvaldība 

saistošos noteikumus, ir publicējusi novada laikrakstā „Krustpils novadnieks” un ir ievietota informāciju 

novada mājas lapā internetā. 

2.3. Lai veiktu autoceļu un ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami sekojoši dokumenti: 

2.3.1. uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas; 

2.3.2. tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls; 

2.3.3. darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls. 

2.4. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos pašvaldība nodrošina autoceļu un ielu uzturēšanas prasību 

izpildes kontroli: 

 - uz C uzturēšanas klases autoceļiem- reizi ceturksnī; 

 - uz D uzturēšanas klases autoceļiem- reizi pusgadā. 

3. Mērķdotāciju izlietojums 2015. gadā. 

(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2010. p. 23)  

 

Nr. 

p.k. 

Mērķdotācijas izlietošanas mērķis Summa 

(Eur) 

23.1. Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, 

rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai 
282407 

23.2. Pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšanai un vadībai 7800 

 

23.3. Gājēju un veloceliņu izbūvei un apgaismojuma ierīkošanai gar tiem  

23.4. Būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2100.0 

23.5. Zemes izpirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un ielas  

23.6. Starpvalstu sadarbības pasākumiem autoceļu nozarē  

23.7. Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanai 12680. 

23.8. Sabiedrības informēšana par autoceļu nozares jautājumiem  

23.9. Pašvaldību ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas 

atmaksāšanai 

 

23.10. Avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācija 

pašvaldību ceļu un ielu tīklā 
6000 

 

23.11. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas tehniskas (piemēram, traktortehnika 

ar ceļa uzturēšanai piemērotu aprīkojumu, greideri, krūmgrieži un zāles 

pļaujmašīnas) iegādei un uzturēšanai.  

 

4200 

23.12 ES struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam 

pašvaldību līdzfinansējumam. 

 

 KOPĀ 254036 + 

atlikums no 

2014.g. Eur 

61151, kopā Eur  

315187 



 

3. Periodiskās uzturēšanas darbi 2015. gadā 

 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, periodiskās uzturēšanas darbi 2015. gadā plānoti izmatojot 

kredīta iespējas. 

 

4. Ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gadā 

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, 

kā arī satiksmes drošības uzlabošanai 2015. gadā paredzēti Ls 254036.00 Euro. Piešķirtās mērķdotācijas 

tiks izlietotas atbilstoši 2013. gada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajiem 

noteikumiem.  

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, 

kā arī satiksmes drošības uzlabošanai  darbi tiek veikti atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

224 no 09.03.2010.  „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli”. 

Uzturēšanas plānotās izmaksas uz autoceļa un ielas kilometru vidēji sastāda 562,96 Euro. 

 

4.1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku,  gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana 

ziemā 

Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā, pirmkārt nodrošināt autoceļu attīrīšanu no sniega, sniega 

sanesumu likvidēšanu tā, lai netraucētu satiksmi – bērnu nokļūšanai skolā, piena savākšanai, nokļūšanai 

uz darbu.  Autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega, sniega novākšana no tiltiem. Gājēju celiņu 

attīrīšana no sniega. Slīdamības samazināšana ar smilšu un sāls maisījumu pēc nepieciešamības.   

Vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” pašvaldībā tika apstiprinātas 

autoceļu uzturēšanas klases ziemai un vasarai. Ņemot vērā autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu 

satiksmes intensitāti, autoceļa segumu un tehnisko stāvokli, pašvaldības autoceļi atbilst  D uzturēšanas 

klasei.  

4.2. Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana  

Caurteku attīrīšana no sanesumiem, sīko bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās un caurtekās. 

Tiltu brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana visiem novada tiltiem.  

 

4.3. Satiksmes organizēšana  

Regulāri tiek pārbaudītas ceļa zīmes uz pagasta ielām un ceļiem, vai nav sabojātas vai 

nolauztas. Savlaicīgi tiek novērsti ceļa zīmju bojājumi. Brauktuves apzīmējumu atjaunošana.  

 

4.4. Seguma uzturēšana 

Autoceļu  grants seguma planēšanu veikt vismaz 3 reizes gadā. Ziemā autoceļus attīrīt no sniega 

līdz četrām reizēm  sezonā atkarībā no sniega daudzuma. 

Galvenās prasības atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010.  

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”: 

1. bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes 

     jāatjauno ne vēlāk kā triju diennakšu laikā; 

2. satiksmei bīstamie gadījuma priekšmeti no autoceļa asfalta seguma jānovāc nekavējoties pēc 

to atklāšanas; 

3. satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda 2 nedēļu laikā; 



4. grants segumu profilē rudenī pirms sala iestāšanās un pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc 

atkušņa. Seguma malās nedrīkst būt valnis. Uz seguma nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai 

vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. 

 

4.5. Autoceļu kopšana 

Regulāri tiek apsekoti, konstatēti un savlaicīgi novērsti ceļu izskalojumi un avārijas bedres. Pēc 

apsekošanas datiem regulāri tiek uzturēts ceļu un ielu segums, ievērojot autoceļu un ielu ikdienas 

uzturēšanas darbu tehniskos noteikumus 2013. 

5.6.2. Mehanizēta zāles pļaušana, notiek divas reizes gadā. 

Veikt nepieciešamos operatīvās kopšanas darbus. Krūmu atvašu pļaušana.  

             5.5. Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ceļa joslās. 

 

4.6. Autoceļu apsekošana 

        Veikt autoceļu pārraudzīšanu, pēc sastādītā autoceļu apsekošanas grafika un pēc dabas stihijām. 

Prasības valsts un pašvaldību autoceļu kopšanai Ministru kabineta noteikumi Nr. 224. no 09.03.2010.: 

1. uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu 

novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojuma uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to 

atklāšanas; 

2. autoceļa nomalēs un nogāzēs nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu stāvēšana, kravu 

un gadījuma priekšmetu atrašanās, kas var radīt draudus satiksmes drošībai. Atklājot šādus 

gadījumus, bīstamā vieta nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm un 

norobežojumiem. Nomales jāatbrīvo no tiem 2 nedēļu laikā; 

3. autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem autoceļa segas 

konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš un sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem 2 mēnešos. ; 

4. drenāžas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Jāiztīra līdz ziemas sezonai; 

5. autoceļa nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5%, nomales profilē rudenī pirms 

sala iestāšanās. 

 

4.7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, paredzēta tikai minimāli nepieciešamā celiņu un veloceliņu 

uzturēšana. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 

  



Pielikums 

Krustpils  novada domes 2015.gada 

25.februāra lēmumam  (protokols Nr.5., 56.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības  

„Stacijas placis”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads 

 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar kadastra Nr. 5668 007 0406 

(kadastra apzīmējumu 5668 007 0405 ) 1.01 ha platībā, kas atrodas  Krustpils  pagastā, Krustpils novadā, 

(turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles 

noteikumiem. 

 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Stacijas placis ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Krustpils pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs 

5668 007 0406 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība  

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5668 007 0405 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Krustpils  

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000541303, 

lēmuma datums  06.02.2015., žurnāla Nr.300003796965 

2.7. Ziņas par personām, kuras nomā 

vai lieto nekustamo īpašumu un 

šo nomas vai citu līgumu 

termiņiem 

Nav 

2.8. Nekustamā īpašuma nosacītā 

cena 

12 818.66 euro (divpadsmit  tūkstoši astoņi simti 

astoņpadsmit  euro 66 euro centi) 

2.9. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

Atzīme- sanitāras aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 0.17 

ha 

 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, 

sākumcena                           

12 818.66 euro (divpadsmit  tūkstoši astoņi 

simti astoņpadsmit  euro 66 euro centi) 

3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 centi)  



3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

sākumcenas (12 818.66 euro)   1 281.87 euro (viens 

tūkstotis divi simti astoņdesmit viens euro 87 euro 

centi)  

3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 14,00 euro ( četrpadsmit euro 00 centi) 

3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, 

reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi 

 

4.1. Izsole notiks 2015.gada 10.aprīlī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils. 

   

4.2. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

 

4.3. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī 

personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var iegūt 

Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts nodrošinājums 10% 

apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas (12 818.66 euro) -  1 281.87 euro (viens tūkstotis 

divi simti astoņdesmit viens euro 87 euro centi)  un reģistrācijas maksa 14,00 euro (četrpadsmit euro 

00 centi) līdz 2015.gada 7.aprīļa plkst. 15.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par 

iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā.  

 

4.4. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts 

atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

 

4.5. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

  

4.6. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. Visa izsolē 

nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles 

reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā. 

 

4.7. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes Nekustamā īpašuma un juridiskā 

nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils novada pašvaldības mājaslapā  

http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils novada domē – 652 37625, e-pasts: 

mirdza.zirnite@krustpils.lv; ilze.stupane@krustpils.lv . 

 

4.8. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta 

pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.8.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.8.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.8.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.8.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

mailto:mirdza.zirnite@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.8.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.8.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) – ja to 

pārstāv cita persona. 

 

4.9. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.9.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.9.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes institūcijas 

lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.9.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.9.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības 

tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība, tad jāiesniedz 

dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.9.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā paredzētos 

nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai jābūt izsniegtai ne 

agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.9.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.9.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.9.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.9.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – ja to 

pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

 

4.10. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

 

4.11. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

 

4.12. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

 

4.13.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.13.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.13.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.13.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem; 

4.13.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.13.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties izsolē; 

4.13.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā 

apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.13.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

 

5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015.gada 7.aprīlim 

plkst.15.00 Krustpils novada domē, 28. kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, izņemot 

pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, Jēkabpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 



maksu 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 

īpašuma sākumcenas  (12 818.66 euro)   1 281.87 euro (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens 

euro 87 euro centi). Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā 

LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst 

reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

 5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli 

reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja 

viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles 

vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties 

Objektu par izsoles sākumcenu. 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas 

paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, 

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir 

dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 

5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek 

ierakstīta protokolā. 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, 

ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un 

paraksta izsoles protokolu. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un 

protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par viņa 

paša nosolīto augstāko cenu. 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, 

priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas 

apliecību. 

 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem 

izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, nav 

iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz 

atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 



5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek 

atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja 

vainas dēļ.  

5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas 

jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos 

publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 

 

5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada dome, 

pievienojot izsoles protokolu. 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš 

sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  pēc līguma parakstīšanas, 

viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.  

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils novada 

dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpils novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu) 

dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs        K.Pabērzs  

  



Pielikums 

Krustpils  novada domes 2015.gada 

25.februāra lēmumam (protokols Nr.5., 57.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības zemes vienības (starpgabala) „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads 

 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

1.punktu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu, 

14.panta otro, trešo un ceturto daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (starpgabala) ar kadastra Nr. 5694 004 

0111 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0234 ) 7.9 ha platībā, kas atrodas  Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) starp pirmpirkuma tiesīgām 

personām, kas noteiktajā termiņā pieteikušās pirkt Objektu, saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 

 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Mežavoti 5 ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs 

5694 004 0111 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība (starpgabals) 

2.5. Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

5694 004 0234 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000539150, 

lēmuma datums  27. 11.2014., žurnāla 

Nr.300003755650 

2.7. Ziņas par personām, kuras nomā 

vai lieto nekustamo īpašumu un šo 

nomas vai citu līgumu termiņiem 

Nav 

2.8. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL TIMBER", 

reģistrācijas Nr. 45403023434 

2.9. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 15 414.54 euro (piecpadsmit tūkstoši četri simti 

četrpadsmit  euro 54 euro centi) 



2.10. Pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo Objektu  ir 

zemesgabalu īpašniekiem, kuru 

īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam 

zemes starpgabalam, ir 

nostiprinātas zemesgrāmatā 

Atsavināmajam Objektam pieguļošās zemes vienības 

ar šādiem kadastra apzīmējumiem:  

5694 004 0137;  

5694 004 0100;  

5694 004 0068;  

5694 004 0093;  

5694 004 0238;  

5694 004 0164. 

2.11. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

1.Atzīme- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs 0.07ha; 

2. Atzīme- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs 0.16 ha 

 

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 

 

3.1. Izsoles veids Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli 

3.2. Izsoles nosacītā cena, jeb, 

sākumcena                           

15 414.54 euro (piecpadsmit tūkstoši četri 

simti četrpadsmit  euro 54 euro centi)  

3.3. Izsoles solis 150,00 euro (viens simts piecdesmit   euro 00 centi)  

3.4. Izsoles nodrošinājuma apmērs 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma 

sākumcenas (15 414.54 euro)   1 541.45 euro (viens 

tūkstotis pieci simti četrdesmit viens euro 45 euro 

centi)  

3.5. Izsoles reģistrācijas maksa 14,00 euro ( četrpadsmit euro 00 centi) 

3.6. Samaksas kārtība Maksājumi jāieskaita Krustpils novada domes, 

reģistrācijas  

Nr.90009118116, SEB bankas norēķinu kontā LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5. 

 

4. Izsoles priekšnoteikumi 

4.1. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienības (starpgabalu) ir zemesgabalu 

īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes 

starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.   

4.2. Šo nekustamo īpašumu īpašnieki (pieguloša nekustamā īpašuma visi kopīpašnieki) var 

iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma par zemes 

vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir izpildījuši 

izsoles  priekšnoteikumus.  

 



4.3. Ja pieteikumu par zemes vienības (starpgabala) pirkšanu mēneša laikā iesniegušas vairākas 

pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktā, rīkojama izsole starp šīm personām šo izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā, kurā 

var piedalīties personas, kuras izpildījušas nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Šajā gadījumā 

pirmpirkuma tiesīgās personas, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 1.punktā, ir tiesīgas iegādāties atsavināmo zemes vienību (starpgabalu) izsolē, ja tiek 

pārsolīta izsoles sākumcena. 

4.4. Izsoles reģistrācijas maksa  netiek ierēķināta Objekta pirkuma maksā. 

4.5. Izsoles dalībnieki (pirmpirkuma tiesīgās personas) ir maksātspējīgas fiziskas un juridiskas 

personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir tiesības pirkt nekustamo īpašumu Latvijā.    

4.6. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir 

saņemts viens pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu (personām) slēdz 

pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

4.7. Ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” neviena no 

pirmpirkuma tiesīgajām personām, kuras minētas Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

4.panta ceturtās daļas 1.punktā, nav iesniegušas pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu vai 

iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir 

tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

4.8. Izsole notiks 2015.gada 10.aprīlī plkst. 10.15 Krustpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas 

iela 150a, Jēkabpils. 

4.9. Par vispārējās kārtības izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī 

personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, var iegūt 

Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus: samaksāts nodrošinājums 10% 

apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas (15 414.54 euro)   1 541.45 euro (viens tūkstotis 

pieci simti četrdesmit viens euro 45 euro centi)  un reģistrācijas maksa 14,00 euro (četrpadsmit euro 

00 centi) līdz 2015.gada 10.marta plkst. 15.00.  Nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par 

iesniegtiem, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta šo noteikumu 3.6.punktā norādītajā bankas kontā.  

4.10. Izsolē nosolītā cena uzskatāma par Objekta izpirkšanas maksu. Atsavināmais Objekts 

atsavināms pircējam, kas izsolē nosolīs visaugstāko cenu.  

4.11. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā kopš izsoles dienas.  

4.12. Samaksa par atsavināmo Objektu tiek realizēta, pārskaitot naudu Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. Visa izsolē 

nosolītā cena, tai skaitā, iemaksātais nodrošinājums, tiek uzskatīta par Objekta pirkuma maksu. Izsoles 

reģistrācijas maksa netiek ierēķināta atsavināmā Objekta pirkuma maksā. 

 

4.13. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt Objektu, iepazīties ar izsoles noteikumiem un saņemt 

sīkāku informāciju par atsavināmo Objektu Krustpils novada domes Nekustamā īpašuma un juridiskā 

nodaļā, Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28. kabinetā, Krustpils novada pašvaldības mājaslapā  

http://www.krustpils.lv/izsoles, tālruņi uzziņām: Krustpils novada domē – 652 37625, e-pasts: 

mirdza.zirnite@krustpils.lv; ilze.stupane@krustpils.lv . 

mailto:mirdza.zirnite@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


4.14. Izsoles dalībniekiem – fiziskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē Objekta 

pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.14.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.14.2. pases kopija uzrādot oriģinālu; 

4.14.3. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.14.4. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.14.5. Krustpils  novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.14.6. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē (uzrādot pasi) – ja 

to pārstāv cita persona. 

4.15. izsoles dalībniekiem – juridiskām personām, kas vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē 

Objekta pirkšanai jāiesniedz izsoles rīkotājai šādi dokumenti: 

4.15.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.15.2. dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgas pārvaldes institūcijas 

lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

4.15.3. apliecināta Latvijas Republikas Komercreģistra reģistrācijas apliecības kopija; 

4.15.4. attiecīgā Valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu (par pārstāvības 

tiesībām un kapitāla daļu sadali starp dalībniekiem, ja izziņā netiek norādīta pilsonība, tad jāiesniedz 

dalībnieku pases kopijas). Izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.5. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, ka juridiskā persona ir nomaksājusi likumā 

paredzētos nodokļus un nodevas un Valsts obligātos sociālos apdrošināšanas maksājumus. Izziņai jābūt 

izsniegtai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms izsoles dienas; 

4.15.6. Krustpils novada domes izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma nodokļu parādu 

neesamību;  

4.15.7. bankas dokuments par nodrošinājuma iemaksu; 

4.15.8. bankas dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

4.15.9. noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi – ja 

to pārstāv persona, kurai nav pārstāvības tiesību). 

4.16. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

4.17. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

4.18. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku reģistrācijas žurnālā. Izsolē var 

piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi. 

4.19.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 



4.19.1. nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.19.2. nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie nepieciešamie dokumenti; 

4.19.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem; 

4.19.4. ir nodokļa parādi par nekustamo īpašumu Krustpils novada teritorijā; 

4.19.5. saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem nav tiesību piedalīties izsolē; 

4.19.6. izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanas izsoles noteikumu eksemplārā 

apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem; 

4.19.7. izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

5. Izsoles process 

5.1. Izsoles dalībnieki uz atsavināmā Objekta izsoli var reģistrēties līdz 2015.gada 7.aprīļa 

plkst.15.00 Krustpils novada domē, 28. kabinetā (darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, izņemot 

pusdienu pārtraukumā no plkst.12.00-13.00), Rīgas iela 150a, Jēkabpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas 

maksu 14,00 euro (četrpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 

īpašuma sākumcenas  (15 414.54 euro)   1 541.45 euro (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit viens 

euro 45 euro centi). Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā 

LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst 

reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram. 

5.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles 

dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz divām stundām, bet pēc tam, ja neierodas citi uz izsoli 

reģistrējušies izsoles dalībnieki, atsavināmo Objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja 

viņš pārsola atsavināmā Objekta izsoles sākumcenu. 

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles 

vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk. 

5.5. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties 

Objektu par izsoles sākumcenu. 

5.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā Objekta cenu par noteikto cenas 

paaugstinājuma soli (150,00 euro). Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles 

vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

5.7. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena atsavināmais Objekts ir pārdots personai, 

kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. 

5.8. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt Objektu ir 

dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību. 



5.9. Visaugstāko cenu nosolījušā dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena tiek 

ierakstīta protokolā. 

5.10. Drošības nauda tiek atmaksāta šādos gadījumos: tiem izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši pārdodamo Objektu un, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ. 

5.11. Objekts tiek uzskatīts par pārdotu ar brīdi, kad pircējs, kas nosolījis pēdējo augstāko cenu, 

ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai un 

paraksta izsoles protokolu. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš Objektu nosolījis, bet neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā un 

protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā Objekta. Šajā gadījumā izsoles komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums. Tad pārsolītajam pircējam izsoles komisija piedāvā pirkt atsavināmo Objektu par viņa 

paša nosolīto augstāko cenu. 

5.13. Ja izsolē par atsavināmo Objektu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, 

priekšroka pirkt Objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas 

apliecību. 

5.14. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks ar parakstu apliecina izsoles 

dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 

5.15. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis Objektu, saņem 

izziņu samaksas veikšanai. Izsniegtā izziņa ir derīga līdz pirkuma līguma slēgšanai. 

5.16. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas, nav 

iesniedzis komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz 

atsavināmo Objektu. Izsole šajā gadījumā tiek atzīta par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

5.17. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājums tiek 

atmaksāts nedēļas laikā, bet reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

5.18. Reģistrācijas maksa tiek atmaksāta, ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu izsoles rīkotāja 

vainas dēļ.  

5.19. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā kopš izsoles dienas 

jāpārskaita summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu, Krustpils novada domes, 

reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

5.20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:  

5.20.1. informācija par Objekta pārdošanu nav bijusi publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

Krustpils  novada pašvaldības mājas lapā, ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus; 

5.20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

5.20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

5.20.4. Objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē; 

5.20.5. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos 

publicētajai informācijai; 

5.20.6. nav ievēroti izsoles noteikumi. 



5.21. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Krustpils novada dome, 

pievienojot izsoles protokolu . 

 5.22. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš 

sastādīts atbilstoši atsavināmā Objekta izsoles noteikumiem, vai atsakās no tā  pēc līguma parakstīšanas, 

viņš zaudē tiesības uz nosolīto Objektu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums šādam dalībniekam netiek 

atmaksāti. Tādā gadījumā tiek izziņota atkārtota izsole.  

5.23 Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Krustpils novada 

dome. Sūdzības par komisijas darbību iesniedzamas Krustpils novada domes priekšsēdētājam 5 (piecu) 

dienu laikā kopš izsoles. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

 

 


