
 
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 20.maijā Nr.8. 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

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; sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa;  Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja Irina Lauva; Krustpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace 

Telšinska;  Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas vadītāja Mirdza Zirnīte;  juriste Ilze Stupāne; 

Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietnieks, projektu vadītājs Kārlis Stars; projektu 

speciāliste finanšu un lietvedības jautājumos Baiba Voltmane; speciāliste jaunatnes, tūrisma un 

uzņēmējdarbības jomās Angelina Smirnova; Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs Andris 

Rutko; Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts; Būvvaldes vadītāja – arhitekte 

Inese Savina; Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova.  

 

Uzaicinātā persona: 

Krustpils pamatskolas skolotāja Antra Laitāne 

  

Masu mediju pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane 

 

Sēdē nepiedalās deputāte Dace Broka -  darba pienākumu dēļ.  

 

 

 

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

mailto:novads@krustpils.lv


 Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

 Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

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

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 papildināt un apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem – Goda rakstu 

un Atzinības rakstu” 2.pielikumā “Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un 

pedagogu apbalvošanas kārtība” 

2. Par biedrības „ Cerību sala” iesniegumu 

3. Par biedrības “Lauku sieviešu klubs DORE” iesniegumu 

4. Par aizņēmumu Valsts kasē Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijai 

5. Par aizņēmumu Valsts kasē asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 

6. Par atbalstu nometnei 

7. Par līdzdalību ERAF projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kūkas 2” , Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/473   

8. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4   „Grozījumi 19.10.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils 

novadā” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

9. Par zemes vienības  iznomāšanu Vīpes pagastā 

10. Par atteikšanos no zemes nomas  Variešu pagastā 

11. Par atteikšanos no zemes nomas  Variešu pagastā 

12. Par atteikšanos no zemes nomas  Vīpes pagastā 

13. Par atteikšanos no zemes nomas  Kūku pagastā 

14. Par zemes vienību  iznomāšanu  Kūku un Vīpes pagastā 

15. Par zemes vienības  iznomāšanu Kūku pagastā 

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

17. Par atļauju sadalīt Variešu pagasta nekustamo īpašumus ar kadastra Nr. 5694 008 0108, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot astoņus jaunus nekustamos īpašumus 

18. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Mežāres pagastā 

19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā  

20. Par iznomāto nedzīvojamo telpu maiņu, kas atrodas pēc adreses „Vālodzīte”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

21. Par zemes gabala atdalīšanu („Māliņi”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  008 0179) 

22. Par zemes gabalu atdalīšanu  („Beķeri”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 006 0021) 

23. Par zemes gabala atdalīšanu  („Pienenītes”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0172) 

24. Par zemes gabala atdalīšanu („Ceļmalas”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0219) 

25. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

26. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Kūku pagastā  

27. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

28. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birztalas”  Krustpils  

pagastā 



30. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

31. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

33. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

34. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

35. Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

36. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

 

Izpilddirektora informācija 

 

Izpilddirektors Raivis Ragainis iepazīstina deputātus ar jaunajām darbiniecēm - sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Lapiņu, projektu speciālisti finanšu un lietvedības jautājumos Baibu 

Voltmani, speciālisti jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās Angelinu Smirnovu. 

Skolās noslēdzas mācību gads un pašvaldība apbalvos skolēnus par teicamām sekmēm un olimpiāžu 

rezultātiem. 

Deputāte V.Stiebriņa interesējas par ēdināšanu skolās pēc 31.maija. Izpilddirektors R.Ragainis 

informē, ka bijis izsludināts iepirkums, kas tika pārtraukts. Iepirkums tiks dalīts daļās. Jūnijā tiks 

pagarināts līgums ar pašreizējo ēdinātāju. 

A.Rutko informē par skolēnu nodarbinātību vasarā. Pašvaldībai projekta ietvaros piešķirtas 10 

darba vietas skolēniem. Jūnijā tiks nodarbināti 3 skolēni, jūlijā 4 skolēni, augustā 3 skolēni. 

 

 

 

1. 

Par grozījumiem Nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - Goda rakstu 

un Atzinības rakstu” 2.pielikumā “Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un 

pedagogu apbalvošanas kārtība” 

 

Informē K.Pabērzs. 

 

Jautājums izskatīts 13.05.2015. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā 15.04.2015. saņemts Krustpils pamatskolas direktores, Krustpils 

novada domes deputātes Vijas Stiebriņas iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus “Krustpils novada 

vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanas kārtība” 13. punktā, izsakot šādā 

redakcijā: “Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī.” 

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 3. daļas 27.apakšpunktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 4. punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. punktu, 41. 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: 

Izdarīt Nolikuma „Par Krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - Goda rakstu un 

Atzinības rakstu” 2.pielikumā “Krustpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu 

apbalvošanas kārtība” šādu grozījumu:  



Izteikt 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Skolēnu un pedagogu apbalvošana notiek katra mācību gada maija mēnesī.” 

 

 

 

2. 

Par biedrības „ Cerību sala” iesniegumu 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās K.Pastars, I.Jaksone. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs.  Izsakās D.Vītola, informē R.Ragainis. 

 

2015.gada 5.maijā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Bērnu un jauniešu invalīdu 

biedrības „Cerību sala” iesniegums, kur biedrība lūdz piešķirt finansējumu bērnu un jauniešu sporta 

spēlēm, kas norisināsies 1.augustā. Biedrībā ir daudz bērnu no Krustpils novada. 

Iepriekšējā gadā šāds pasākums tika atbalstīts ar EUR 500 lielu dotāciju. 

 

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 dotāciju EUR 500 apmērā biedrībai „Cerību sala” bērnu un jauniešu sporta spēlēm, 

kas norisināsies 1.augustā, novirzot  no novada budžeta sporta pasākumiem paredzētajiem 

līdzekļiem. 

 

 

 

3. 

Par biedrības “Lauku sieviešu klubs DORE” iesniegumu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild G.Kalve. Informē K.Pabērzs. 

 

2015.gada 28.aprīlī  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts biedrības  “Lauku sieviešu 

klubs DORE” iesniegums ar lūgumu atbalstīt dokumentālās filmas uzņemšanu par Atašienes 

pagasta ilggadējās folkloras kopas “ Vīraksne” vadītāju Valentīnu Mičuli. Kopējās filmas 

sagatavošanas izmaksas sastāda EUR 4000. 

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 dotāciju biedrībai “Lauku sieviešu klubs DORE” EUR 4000 dokumentālās filmas 

uzņemšanai par Atašienes pagasta ilggadējās folkloras kopas “Vīraksne” vadītāju Valentīnu Mičuli, 

finansējumu novirzot no Krustpils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību budžeta prezentācijām 

paredzētā finansējuma. 



4. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

Sūnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcijai 

 

 Ziņo I.Lauva. 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.p., likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu 

„Par valsts budžetu 2015.gadam” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/2 

„Krustpils novada pašvaldības budžets 2015.gadam” 3.pielikumu, 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. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 288175 Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

 

2015.gada jūnijs EUR 30000; 

2015.gada jūlijs EUR 100000;        

2015.gada augusts EUR 100000; 

2015.gada septembris EUR 30000; 

2015.gada decembris EUR 28175.   

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2016.gadā  EUR  14409 

2017.gadā  EUR  14409 

2018.gadā EUR  14409 

2019.gadā EUR 14409 

2020.gadā EUR 14409 

2021.gadā EUR  14409 

2022.gadā EUR 14409 

2023.gadā EUR 14409 

2024.gadā EUR  14409 

2025.gadā EUR 14409 

2026.gadā EUR 14409 

2027.gadā EUR 14409 

2028.gadā EUR 14409 

2029.gadā EUR  14409 

2030.gadā EUR 14409 

2031.gadā EUR 14409 

2032.gadā EUR 14409 

2033.gadā EUR 14409 

2034.gadā EUR  14409 

2035.gadā EUR 14404. 

   

 

4. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

 



5. 

Par aizņēmumu Valsts kasē  

asfaltbetona ielu seguma atjaunošanai Spunģēnu ciemā (1.kārta) 

 

 Ziņo K.Stars. 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.p., likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu 

„Par valsts budžetu 2015.gadam” un Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/2 

„Krustpils novada pašvaldības budžets 2015.gadam” 3.pielikumu, 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. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 42073 Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi ar gada procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

 

2015.gada jūnijs EUR 7000; 

2015.gada jūlijs EUR 35073;  

       

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņš –  

2016.gadā  EUR  4207 

2017.gadā  EUR  4207 

2018.gadā EUR  4207 

2019.gadā EUR 4207 

2020.gadā EUR 4207 

2021.gadā EUR  4207 

2022.gadā EUR 4207 

2023.gadā EUR 4207 

2024.gadā EUR  4207 

2025.gadā EUR 4210. 

 

4. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

6. 

Par atbalstu nometnei 

 

Informē K.Pabērzs.  

Informē Krustpils pamatskolas kristīgās mācības skolotāja Antra Laitāne. Jautā J.Pastars, atbild 

A.Laitāne. Jautā I.Jaksone, atbild A.Laitāne. Izsakās I.Jaksone, V.Stiebriņa, A.Laitāne, P.Gravāns, 

K.Pabērzs. Jautā I.Jaksone, atbild A.Laitāne. Jautā G.Kalve, atbild A.Laitāne. Jautā G.Kalve, atbild 

I.Lauva. Izsakās G.Kalve. Izsakās V.Stiebriņa, Dz.Skalbe. Jautā I.Jaksone, atbild A.Laitāne. Izsakās 

V.Stiebriņa, M.Kalniņš, J.Pastars, V.Golubevs. Jautā M.Kalniņš, atbild A.Laitāne. Izsakās 

M.Kalniņš, Dz. Skalbe, V.Stiebriņa, K.Pabērzs, A.Laitāne, P.Gravāns, O.Stalidzāns. Jautā 

O.Stalidzāns, atbild A.Laitāne. Izsakās O.Stalidzāns, J.Pastars, R.Ragainis, I.Lauva. 



 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. Finanšu komiteja lēmumu nepieņēma un 

vienojās jautājumu virzīt izskatīšanai domes sēdē. 

 

2015.gada 11.maijā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Antras Laitānes (Krustpils 

pamatskolas kristīgās mācības skolotājas)  iesniegums ar lūgumu rast iespēju apmaksāt bērnu 

ēdināšanas izdevumus vasaras kristīgā nometnē „Es esmu brīnišķi radīts”, kas notiks sadarbībā ar 

biedrību “Solis TV” Daugavpils novada Višķu pagasta „Špoģos” no 21.jūnija līdz 26.jūnijam. 

Nometnē piedalīsies Krustpils pamatskolas skolēni, pārsvarā no mazturīgām ģimenēm. Viena bērna 

ēdināšanas izmaksas sešās dienās ir 30 EUR, kopējā summa  ir EUR 690. Iesniegumam pievienots 

kristīgās nometnes „Es esmu brīnišķi radīts” dalībnieku saraksts. 

 

Pēc Sociālā dienesta informācijas no 23 nometnes dalībniekiem viens ir Krustpils novada bērns. 

 

Atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Inese Jaksone, Mārtiņš Felss Pēteris Gravāns 

(3 balsis), Krustpils novada dome nolemj: 

 

Piešķirt dotāciju EUR 690 apmērā biedrībai „SOLIS TV” Krustpils pamatskolas 23 skolēnu 

dalībai kristīgajā nometnē „Es esmu brīnišķi radīts”, novirzot finansējumu no līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

 

7. 

Par līdzdalību ERAF projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kūkas 2” , Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. 

DMS/3.4.4.1.0/12/09/473 

 

Ziņo A.Rutko. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild A.Rutko. Jautā P.Gravāns, atbild A.Rutko. Paskaidro K.Stars. Jautā 

Dz.Skalbe, atbild K.Stars. Jautā P.Gravāns, atbild K.Stars. Paskaidro A.Rutko. Jautā Dz.Skalbe, 

atbild K.Stars, A.Rutko. Jautā D.Vītola, atbild K.Stars. Jautā I.Jaksone, atbild K.Stars. Informē 

A.Rutko. Jautā I.Jaksone, atbild A.Rutko.  

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Finanšu komitejas sēdē. 

2015.gada 11.maijā  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Spunģēni-Daugavieši” 

iesniegums ar lūgumu priekšfinansēt EUR 20000 apmērā ERAF projekta „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas „Kūkas 2” , Kūku pagastā, Krustpils novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi” Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/473  realizācijas nodrošināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 

EUR 88578.76  NORDEA Bank kredītu komisija ir darījusi zināmu, ka projekta realizācijai tiks 

izsniegts kredīts tikai tādā gadījumā, ja projekta realizētājs garantēs līdzfinansējumu EUR 20000, kā 

apgrozāmo līdzekļu ieskaitījumu projekta kontā. Pašvaldībai pieder 83%, jeb 10 dzīvokļi, no kopējā 

dzīvokļu (12) skaita. 

 



Atklāti 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. Novirzīt līdzfinansējumu EUR 20000 apmērā  SIA „Spunģēni-Daugavieši” ERAF projekta 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kūkas 2” , Kūku pagastā, Krustpils novadā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/473 realizācijai.  

2. Veikt budžeta grozījumus, novirzot finansējumu no Kūku pagasta pārvaldes un investīciju 

rezerves fonda līdzekļiem. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

8.  

Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4 

„Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

 

Informē K.Pabērzs.  

Jautā Dz.Skalbe, atbild K.Pabērzs. Jautā Dz.Skalbe, atbild A.Rutko.  Informē K.Stars, R.Ragainis. 

Paskaidro A.Rutko. 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

41.panta 1.daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas, 3.punktu un 

Pārejas noteikumu 8.punktu, veicamas izmaiņas 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” un sagatavojams paskaidrojumu raksts. 

 

Atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Inese Jaksone, 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”- Dzintars Skalbe ( 1 

balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus 

Nr.2015/4 „Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā” (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā 

veidā) LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Ja Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos 

noteikumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izlikt redzamā vietā domes ēkā. 

 

 

 

 

 

 



9. 

Par zemes vienības  iznomāšanu Vīpes pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata M. R. 2015.gada 5. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5696 004 0376-0.18ha. 

  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. R. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 0376-0.18ha 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. 
 

 

 

10.  

Par atteikšanos no zemes nomas  Variešu pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata M. V.   2015.gada 22. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz lauzt nomas līgumu 0.15ha platībā 

(15. gabals) zemes vienībā „Lielie Ierniņi” kadastra apzīmējums 5694 008 0165.  

  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: 

 

  Lauzt ar M. V.   zemes nomas līgumu uz  zemes vienības daļu no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5694 008 0165 - 0.15ha platībā. ( Nr. 15). 

 

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

 



 

11.  

Par atteikšanos no zemes nomas  Variešu pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata K. G.   2015.gada 14. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz lauzt nomas līgumu uz zemes 

gabaliem Nr. 43- 0.15 ha un Nr. 28- 0.45 ha platībā no zemes vienības „Lielie Ierniņi” ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165.  

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „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: 

 

 Lauzt ar K. G. zemes nomas līgumu uz  zemes vienības daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5694 008 0165 - Nr. 43- 0.15ha un Nr. 28 - 0.45ha platībā. 

 

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

 

 

 

12.  

Par atteikšanos no zemes nomas  Vīpes pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. R. 2015.gada 7. maija iesniegumu, kurā lūdz izbeigt zemes nomas līgumu par zemes 

gabalu ar  kadastra apzīmējumu 5696 004 0220 – 1.66 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: 

 

  Lauzt ar J. R.   zemes nomas līgumu uz  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5696 004 

0220-1.66 ha platībā. 

 

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

 



 

13.  

Par atteikšanos no zemes nomas  Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata V. G.  2015.gada 7.maija iesniegumu, kurā atsakās no zemes nomas uz zemes vienības 

daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0744- 0.015ha (Nr. 16). 

  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: 

 

Izbeigt V. G. zemes nomu uz zemes vienības daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5670 004 0744- 0,015ha (Nr. 16). 

 

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

 

 

14.  

Par zemes vienību  iznomāšanu  Kūku un Vīpes pagastā 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izsakās G.Kalve, iepazīstina deputātus ar iznomājamo lauksaimniecības zemes gabalu 

apauguma fotogrāfijām. Jautā G.Kalve, atbild M.Zirnīte. Jautā V.Stiebriņa, atbild G.Kalve. Informē 

P.Gravāns. Jautā G.Kalve, atbild M.Zirnīte. Jautā J.Pastars, atbild M.Zirnīte. Izsakās G.Kalve, 

J.Pastars, I.Jaksone, V.Stiebriņa, Dz.Skalbe. Jautā M.Lazdāns, atbild M.Zirnīte. Izsakās G.Kalve, 

M.Kalniņš, K.Pabērzs, M.Lazdāns. Jautā M.Kalniņš, atbild K.Pabērzs. 

 

Izskata (Z/S „Kalves”, reģ. 45404003651, juridiskā adrese „Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads)  G. K. 2015.gada 16. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 5670 005 0102 – 8,02 ha, 5696 003 0127 – 5,4 ha. 

  Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likumu „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. 45404003651, juridiskā adrese „Kalves”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads) G. K. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5670 005 0102 – 8,02 ha, 5696 003 

0127 – 5,4 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, Gundars Kalve lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

Plkst. 11:21 deputāts J.Puriškevičs atstāj sēdes telpas. 

 

15. 

 Par zemes vienības  iznomāšanu Kūku pagastā 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata N. A.  2015.gada 11. maija iesniegumu, kurā lūdz iznomāt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0236 – 0,0626 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, 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   N. A. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0236 – 0,0626 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. 

 

16.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2015. gada 4. aprīļa Nr. 2-04.1-Z/143 vēstuli, 

kurā lūdz noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 003 0253 – 0,53 ha platībā lietošanas 

mērķi. 



Pamatojoties uz MK 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 4. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 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: 

 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra  apzīmējumu 5670 003 0253 – 0,53ha platībā lietošanas 

mērķi- mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 

17. 

 Par atļauju sadalīt Variešu pagasta nekustamo īpašumus ar kadastra Nr. 5694 008 0108, 

neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidojot astoņus jaunus nekustamos īpašumus 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. 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, 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: 

 

Atļaut sadalīt Variešu pagasta nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5694 008 0108 ar kopējo 

platību 31.4 ha astoņos atsevišķos zemes īpašumos: 

-pirmais zemes īpašums 5,45 ha platībā; 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

-otrais zemes īpašums 1.3 ha platībā ; 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

-trešais zemes īpašums 2.0 ha platībā 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

-ceturtais zemes īpašums 2.2 ha platībā. 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

- piektais zemes īpašums 13,08 ha platībā. 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

-sestais zemes īpašums 4.5 ha platībā 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 



-septītais zemes īpašums 2.22 ha platībā 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

-astotais zemes īpašums 0.65 ha platībā 

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

lauksaimniecība (Kods 0101); 

 

 

18. 

 Par dzīvojamās platības piešķiršanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. Izsakās J.Pastars. Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Zirnīte. 

 

Izskata  V. R.  2015. gada 20. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses 

Rozessala 31-5. 

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

apstākļus, pamatojoties uz Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas sniegto informāciju, ir iespējams 

piešķirt dzīvokli pēc adreses „Rozessala 31” - 5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot līgumu līdz 1 gadam. 

  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, 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. Piešķirt V. R.  dzīvojamo platību uz vienu gadu, pēc adreses „Rozessala 31” - 5, Mežāre, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

2. Uzdot V. R.  mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas deklarēt dzīves vietu pēc 

adreses „Rozessala 31” - 5, Mežāre, Mežāres pagasts, Krustpils novads.  

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sastādīt un noslēgt „Dzīvojamo telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu”. 

 

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

 

 

19.  

Par dzīvojamās platības piešķiršanu Kūku pagastā 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Zirnīte. 

 

Izskata  A. Ā.   2014. gada 16. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz piešķirt dzīvokli Kūku pagastā, 

Kūku centrā. 



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

apstākļus, pamatojoties uz Kūku pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, konstatēts, ka ir 

iespējams piešķirt dzīvokli pēc adreses Kūkas 4-23, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

  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, 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. Piešķirt  A. Ā. dzīvojamo platību pēc adreses Kūkas 4-23, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 

2. Uzdot A. Ā. mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas deklarēt dzīves vietu pēc 

adreses Kūkas 4-23, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads. 

3. Uzdot Kūku pārvaldes vadītājam sastādīt un noslēgt „Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu”. 

 

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

 

 

20.  

Par iznomāto nedzīvojamo telpu maiņu, kas atrodas pēc adreses „Vālodzīte”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild M.Zirnīte. Izsakās I.Jaksone, M.Kalniņš, P.Gravāns, M.Lazdāns, 

atbild M.Zirnīte. 

 

Izskata  mednieku biedrības „Vīpietis”, juridiskā adrese „Vīpīte”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, biedrības valdes priekšsēdētāja J. P. 2015. gada 16. aprīļa iesniegumu, kurā lūdz mainīt 

iznomātās telpas „Vālodzītē” no Nr. 14- 14.3 kvm uz Nr. 10- 4.0 m2.  

Likums par „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, 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. Mainīt   nedzīvojamās telpas Nr. 14, uz Nr. 10 ar kopīgo platību 4.0 kvm, kas atrodas 

pēc adreses „Vālodzīte”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads, mednieku biedrībai 

„Vīpietis”, reģ. Nr. 40008163518, juridiskā adrese „Vīpīte”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads.  

2. Noteikt nomas maksu Eur 0.1419 par vienu kvadrātmetru mēnesī, tai skaitā LR spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. 

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

4. Uzdot juristei sagatavot Telpu nomas līgumu.  

5. Izpilddirektoram pārslēgt Telpu nomas līgumu.  

 

 

21.  

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Māliņi”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  008 0179) 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  īpašnieku: G. O. un  E. O. 2015.gada 8.aprīļa 

iesniegumus, kuros lūdz Krustpils novada pašvaldību atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. 5670 008 0179, kas atrodas „Māliņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, atdalot zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0184 - 3,6 ha platībā, zemes izmantošanas mērķis – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Iesniegumam pievienota zemes robežu plāna kopija uz 1 lapas. 

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

tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Māliņi” ar kadastra Nr.5670 008 0179 sastāv no 3 zemes 

vienībām ar kopējo platību 10,0 ha. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 

0184 – 3,7 ha platībā, zemes lietošanas mērķis ir 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 G. O. un E. O. iesniegumus, 

atklāti balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Māliņi”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 008 0179)  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0184  – 3,7 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 008 0184  – 3,7 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. 



 

22.  

Par zemes gabalu atdalīšanu  

(„Beķeri”, Atašienes pagasts, kadastra Nr. 5646 006 0021) 

 

 Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  G. Ž. 2015.gada 28.aprīļa iesniegumu,  kurā lūdz  no 

saimniecības „Beķeri”, Atašienes pag., kadastra Nr. 5646 006 0021, atdalīt  zemes vienības: Nr.2 ar 

kadastra apzīmējumu 5646 010 0004 un Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0005. Atdalītajām 

zemes vienībām noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecība. 

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

konstatēts, ka nekustamais īpašums „Beķeri” ar kadastra Nr.5646 006 0021 sastāv no 3 zemes 

vienībām ar kopējo platību 20,0 ha. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 

0004 platība ir 3,0 ha, zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi: 0,3 ha 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,7 ha meži. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu  5646 010 0005 platība ir 13,1 ha, zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai 

sadalās šādi: 1,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 11, 9 ha – meži, 0,2 ha – zeme zem 

ceļiem. 

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 G. Ž. iesniegumu, atklāti 

balsojot „par” – Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, 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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Beķeri”  (īpašuma kadastra Nr. 5646 006 0021)  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5646 010 0004  – 3,0 ha platībā un 5646 010 

0005 – 13,1 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Atdalītajām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5646 010 0004 un  5646 010 0005 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 

Plkst. 11:31 deputāts M.Lazdāns atstāj sēdes telpas, atgriežas deputāts J.Puriškevičs. 

 

23.  

Par zemes gabala atdalīšanu  

(„Pienenītes”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0172) 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  S. B. 2015.gada 8.maija iesniegumu, kurā  lūdz 

Krustpils novada pašvaldību atļaut no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 5670 004 0172, kas 

atrodas „Pienenītes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, atdalīt zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

5670 001 0178 - 5,6 ha platībā. Lūdz noteikt dalīto zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme 2,3 ha un mežsaimniecība 3,3 ha. 

 Izvērtējot Krustpils novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Pienenītes” ar kadastra Nr.5670 004 0172 

sastāv no 4 zemes vienībām ar kopējo platību 18,0 ha. Atdalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5670 001 0178 platība ir 5,6 ha. Zemes izmantošanas veidi atbilstoši eksplikācijai 

sadalās šādi: 2,3 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,3 ha – 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 S. B. iesniegumu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

  

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Pienenītes”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0172)  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0178  – 5,6 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0178  – 5,6 ha platībā noteikt  

dalīto zemes lietošanas mērķi: 2,3 ha platībā -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101), 3,3 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 

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

 

24. 

Par zemes gabala atdalīšanu 

(„Ceļmalas”, Kūku pagasts, kadastra Nr. 5670  004 0219) 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi  D. K. 2015.gada 8.maija iesniegumu, kurā lūdz 

Krustpils novada pašvaldību atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Ceļmalas”, kadastra Nr. 5670 

004 0219,  zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0709 - 1,6 ha platībā, zemes 

izmantošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

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

vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0709 platība ir 1,6 ha, zemes lietošanas veids atbilstoši 

eksplikācijai ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes lietošanas mērķis ir 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 D. K. iesniegumu, atklāti 

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

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

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

novada dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Ceļmalas”  (īpašuma kadastra Nr. 5670 004 0219)  

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0709  – 1,6 ha platībā, neizstrādājot zemes 

ierīcības projektu. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0709  – 1,6 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. 
 

 

25. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  
 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. Izsakās P.Gravāns, paskaidro I.Stupāne. 

 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi SIA „AMG Real Estate Management”, reģistrācijas 

Nr. 40103542149,  adrese: Kāpu iela 43, Jūrmala, 2015. gada 20.aprīļa iesniegumu 

Nr.28/2015/REM, kurā  lūdz  mainīt nekustamā īpašuma „Lapsēnsala”, Variešu pagastā, Krustpils 

novadā, kadastra Nr. 5694 006 0003 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 006 0003 

iekļaujas Mežu  teritorijās (M). 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas datiem nekustamā īpašuma 

„Lapsēnsala”, Variešu pagastā, Krustpils novadā, kadastra Nr. 5694 006 003 kopējā platība ir 30,2 

hektāri, no kuriem 28,3 hektāri ir mežs, 1,2 hektāri ir krūmāji, 0,4 ha – zeme zem ūdeņiem un 0,1 ha 

– zeme zem ēkām un pagalmiem, 0,2 ha - zeme zem ceļiem. Tā kā dominējošā platība īpašumā ir 

Mežu teritorija, lūdz mainīt zemes lietošanas mērķi. 

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 „Lapsēnsala” ar kadastra Nr.5694 006 0003 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 006 0349 atrodas mežu teritorijā. 

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

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



 

Mainīt nekustamā īpašuma „Lapsēnsala” (kadastra Nr. 5694 006 0003) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5694 006 0349  – 30,2 ha platībā lietošanas mērķi no zemes uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

Plkst. 11:34 deputāte V.Stiebriņa atstāj sēdes telpas. 

 

 

26.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Kūku pagastā  
 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi D. L. 2015. gada 8.maija  iesniegumu, kurā  lūdz 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415 – 1,6 ha noteikt dalīto lietošanas mērķi: 

 0,8 ha izmantošanas mērķi – ēku būvju uzturēšanai; 

 0,8  ha noteikt izmantošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415  - 1,6 ha platībā, ietilpst nekustamā īpašuma 

„Rogas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 004 0413  sastāvā. Zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5670 004 0415 noteikts dalītais lietošanas mērķis: 0,8 ha platībā – zeme uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un 0,8 ha platībā rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). Zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās 

šādi: 0,8 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,8 ha – zeme zem ēkām. 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415 atrodas 

savrupmāju apbūves teritorijā. Līdz ar to nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no rūpnieciskās 

ražošanas apbūves teritorijas atļauts mainīt uz savrupmāju apbūves teritoriju. 

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 D. L. 

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

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

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

nolemj: 

 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0415,  „Rogas”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads (kadastra Nr. 5668 006 0186) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,8 ha platībā  – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601), (mainot 

iepriekš noteikto NĪLM  - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001) ; 

 0,8 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

 



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

 

 

Plkst. 11:35 atgriežas deputāts M.Lazdāns. 

 

27.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Variešu pagastā  

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi  A. R. 2015.gada 8.maija iesniegumu, kurā  lūdz  

mainīt nekustamā īpašuma „Ezēni 1”, kas atrodas Variešu pagastā, zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu Nr.5694 009 0192, kas ierakstīts Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 

0019 6552, kura platība 1,01 ha, lietošanas mērķi lauksaimniecības zemei platībā 0,61 ha uz mežu, 

jo šī platība ir aizaugusi ar kokiem un nav izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.  

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 „Ezēni 1” ar kadastra Nr. 5694 009 0106 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5694 009 0192 atrodas mežu teritorijā. 

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 A. R. 

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

Krustpils novada dome nolemj: 

 

Mainīt nekustamā īpašuma „Ezēni 1” (kadastra Nr. 5694 009 0106) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 5694 009 0192  – 1,01 ha platībā lietošanas mērķi no zemes uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

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

 

 

28. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Krustpils pagastā  

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. 

 

Krustpils novada  pašvaldība ir saņēmusi I. D.   2015. gada 7.maija  iesniegumu, kurā  lūdz 

noteikt nekustamajam īpašumam „Dunduri” ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0186 dalīto 

izmantošanas mērķi: 



 0,3094 ha izmantošanas mērķi – individuālo māju apbūve; 

 0,3269  ha noteikt izmantošanas mērķi – lauksaimniecība. 

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

nekustamais īpašums „Dunduri”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0186,  

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0186  – 0,6363 ha platībā. 

Zemes lietošanas veidi atbilstoši eksplikācijai sadalās šādi: 0,3269 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0,3094 ha - zeme zem ēkām. Noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 

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

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

noteikumiem un Grafisko daļu”, nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0186 

atrodas Spunģēnu ciema teritorijā, kas saskaņā ar minētajiem  saistošajiem noteikumiem atrodas 

savrupmāju apbūves teritorijā. Saistošo noteikumu 2.4.1.1. p. nosaka, ka Savrupmāju apbūves 

teritorijas (DzS) ir dzīvojamās apbūves zona ciemos ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas 

organizāciju un apbūves struktūru. Galvenā teritorijas izmantošana un apbūve - dzīvojamo māju 

apbūve, bet papildizmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas izmantošana. 

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”,  ņemot vērā I. D. 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, Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

 

Noteikt nekustamajam  īpašumam „Dunduri”, Krustpils pagasts, Krustpils novads (kadastra 

Nr. 5668 006 0186) dalīto lietošanas mērķi: 

 0,3094 ha platībā – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601); 

 0,3269 ha platībā – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 

0600). 

 

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

 

 29.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birztalas”  Krustpils  

pagastā 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas 

Nr.40003783960, juridiskā adrese: Meža iela 4, Rīga, 2015.gada 27.aprīļa iesniegumu Nr.19-03.3/5 

„Par lēmuma pieņemšanu”, kurā, pamatojoties uz MK 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 

„Ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, lūdz apstiprināt  zemes ierīcības projektu 

īpašumam  „Birztalas”, Krustpils pag., Krustpils novads. 

 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, 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam  „Birztalas”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads.   

2. Jaunizveidotajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0196 noteikt: 

 1.jaunizveidotajai zemes vienībai  ar platību 2,3 ha noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

 2.jaunizveidotajai zemes vienībai (paliekošajai zemes vienībai)  – 1,4 ha platībā noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta. 

 

 

Plkst. 11:38 atgriežas deputāte V.Stiebriņa. 

 

 

30.  

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata J. K., personas kods [..], dzīvo [..], 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 limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā teritorijā J. 

K., personas kods [..], dzīvo [..]. 

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. 

 

31.  

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Izskata  J. Č., personas kods [..], dzīvo [..], 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 limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā J. Č., personas kods [..], dzīvo [..].  

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. 

 

32.  

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 



Izskata A. O.  iesniegumu ar lūgumu anulēt personas deklarēto dzīvesvietu, sakarā ar to, ka  

personai zudis tiesiskais pamats būt deklarētai īpašumā [..]. 

 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 V. K. deklarēto dzīvesvietu [..], Krustpils novads, jo Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta otrās daļas izpratnē nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā  

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

paziņot V. K.. 

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

 

33. 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

 Jautājums izskatīts 14.05.2015. Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild J.Pastars. 

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

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

 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. M. deklarēto dzīvesvietu [..], 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. M.. 

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

 

 

34. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar J. Z., personas kods [..], dzīvo [..], Krustpils novadā, 

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 limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Daugavā, Krustpils novadam piekritīgā 

teritorijā J. Z., personas kods [..], dzīvo [..], Krustpils novadā. 

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. 

 

 

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietnieks Gundars Kalve 

 

 

 

35. 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 01.12.2009. 

likuma 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona 

27.03.2015. vēstuli 15/1-6/42E „Par pieredzes apmaiņas vizīti uz Baku”, atklāti 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. Komandēt Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju  Kārli Pabērzu Zemgales 

plānošanas reģiona organizētā darba vizītē uz Baku pilsētu  Surakhami reģionu 

Azerbaidžānas Republikā, no 2015.gada 24.maija līdz 2015.gada 28.maijam (ieskaitot). 



Komandējuma mērķis: sadarbības kontaktu apzināšana uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšanai, sadarbības iespējas amatniecības un tūrisma jomā, pieredzes vizīte Surakhami 

reģionā. 

2. Visi komandējumu izdevumi tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona līdzekļiem. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīda kārtībā 

 

 Izskata Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes  

pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu (izpildu lietā Nr. 00356/104/2015), kas tiek 

vērsta uz I. S. personas kods [..], A.S., personas kods [..] piederošo nekustamo īpašumu, kas 

„Ozolmuiža”, Ozolmuiža,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 006 0040.  

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums I. un A. S. izriet no zemāk minētiem 

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

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

 I. S. izsūtītie maksājuma paziņojumi, atgādinājumi, brīdinājumi: 13.02.2012. Nr.7-512-498;   

14.02.2013. Nr.7-513-2525; 16.10.2013.Nr.43 (atgādinājums); 22.11.2013. Nr.7-513-5210; 

06.02.2014.Nr.7-514-1801; 16.07.2014. Nr.2.2.-56/2014/ (brīdinājums); 25.11.2014.Nr.7-514-

5702; 05.02.2015. Nr. 7-515-3939. 

 A. S. izsūtītie maksājuma paziņojumi: 13.02.2012. Nr.7-512-497;   14.02.2013. Nr.7-513-

2524; 22.11.2013.Nr.7-513-5209; 06.02.2014.Nr.7-514-1800; 25.11.2014.Nr.7-514-5701; 

05.02.2015. Nr. 7-515-4131. 

        Nodokļa maksājumi nav veikti. 

 I. S. ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 

nekustamo īpašumu „Ozolmuiža”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 006 0040, 

summā EUR 119.44. 

 A.  S. ir parādā Krustpils novada pašvaldības budžetam nekustamā īpašuma nodokli par 

nekustamo īpašumu „Ozolmuiža”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 006 0040, 

summā EUR 130.84. 

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

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

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

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

budžets maksājumu ir saņēmis. Nodokļa maksātājam ir pienākums maksājuma veikšanas dienā 

precizēt parāda un kārtējā gada maksājumu apmēru.  

 



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

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

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

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

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

Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, 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. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. S., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 

nekustamo īpašumu „Ozolmuiža”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 006 

0040,  summā EUR 119.44.  

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A. S., personas kods [..], nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par nekustamo īpašumu „Ozolmuiža”,  Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 

006 0040,  summā EUR 130.84.  

3. Nodokļa maksājuma veikšanas dienā maksātājam jāprecizē informācija par parāda apmēru. 

4. Piedziņu vērst uz I. S. un A. S.  naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

5. Nodokļa parādu ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009118116, SEB 

banka Jēkabpils filiāle, norēķinu  kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

6. Sūdzību par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi var 

iesniegt 7 dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību. 

Sūdzību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja 

adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā 

īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

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

nodošanai tiesu izpildītājam, Nekustamā īpašuma nodokļu administratorei sagatavot 

Lēmumu – Izpildrīkojumu. 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.50 

 

 

Sēdes vadītājs ( 1.-34. jautājums, 36.jautājums) (personīgais paraksts) 21.05.2015. K.Pabērzs 

Sēdes vadītājs ( 35.jautājums)  (personīgais paraksts) 21.05.2015. G.Kalve 

 

Sēdes protokolētājs  (personīgais paraksts)21.05.2015. R.Ivanova 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.05.2015. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes 

20.05.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8., 8.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/4 

„Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 1.daļas 13.punktu,  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu  

 

                                                                           

Izdarīt 19.10.2011.  Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2011/25 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumu preambulu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

1.daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu”. 

2. Papildināt Noteikumu 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.5. Pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, slēdzot  

līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā ir noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu, publicējot informāciju pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un 

Krustpils novada pašvaldības izdevumā „Krustpils Novadnieks” un izvietojot šo informāciju 

pašvaldības administrācijas telpās publiski pieejamā vietā. ” 

3. Aizstāt Noteikumu 5.6.3. apakšpunktā vārdus „īsāks par vienu gadu” ar 

vārdiem „ilgāks par atkritumu apsaimniekotāja līguma termiņu”. 

4. Papildināt Noteikumus ar 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„10.5. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Krustpils novada dome ar 

savu lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.” 

5. Papildināt Noteikumus ar 11.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„11.3.7. Vides un civilās aizsardzības dienesta darbinieki”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.likumi.lv/doc.php?id=221378
http://www.krustpils.lv/


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

20.05.2015. 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes 

20.05.2015.sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8., 8.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/4 

„Grozījumi 19.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.2011/25 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

   Pilnvarojums izdot saistošos noteikumus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu novadā izriet no Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkta.   

2. Īss projekta satura izklāsts     Grozījumi ir veikti, lai norādītu precizētu saistošo 

noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, konkretizētu 

līguma slēgšanas procedūru un termiņu ar  atkritumu 

apsaimniekotāju. Papildinot saistošos noteikumus ar 

amatpersonām, kuras ir tiesīgas stādīt protokolus  par 

saistošo noteikumu neievērošanu. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz 

fiziskām un juridiskām personām, kuras ir atkritumu 

radītājas Krustpils novada  administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi nemaina personām veicamo darbību 

līdzšinējo kārtību. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

mailto:novads@krustpils.lv

