
 
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 

2019.gada  21.augustā                                                                                           Nr. 10. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs   Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

  Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola,  Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.). 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, finansiste 

Baiba Voltmane, tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Tukiša, Attīstības nodaļas 

vadītāja Inga Rubene, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga 

Garkalne. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti:   Līga Zalāne,  Aija Vetere,  Vija Stiebriņa -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace 

Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, 

Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome nolemj  apstiprināt domes sēdes darba 

kārtību: 

 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/7 “Par 

Krustpils novada pašvaldības nodevām” 

2. Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  domes 2019.gada 29.marta lēmumā 

(sēdes protokols Nr. 4, 2.punkts) 

mailto:novads@krustpils.lv


3. Par darba uzdevuma Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 

izstrādei apstiprināšanu jaunā redakcijā 

4. Par grozījumiem lēmuma “Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas 

attīstības plāna 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” pielikumā 

5. Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

6. Par Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu 

7. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

8. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Meža ceļš” nodošanu bez atlīdzības 

valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

9. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Steķu sila ceļš” un ceļa Nr.4-29 

nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

10. Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

trešās izsoles rezultātu 

11. Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

trešās izsoles rezultātu 

12. Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, pirmās izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

13. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

14. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

18. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

19. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

Izpilddirektors R.Spēks informē, ka pabeigti darbi pie  Zīlānu velo-gājēju celiņa, 

30.08.2019 plkst. 20.00 notiks atklāšana pasākums  “Krustpils skrējiens “, kuru organizē 

biedrība, atbalsta uzņēmējs. Tajā varēs piedalīties gan bērni, gan pieaugušie. 

R.Spēks sniedz informāciju par projektu realizāciju, paveiktajiem darbiem  un citām 

aktualitātēm.  

Papildina K.Pabērzs. 22.augustā notiks skolu pieņemšana. 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/7  

“Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Ziņo K.Pabērzs. K.Pabērzs piebilst, ka turpmāk jādomā par veidu, kā pasākuma laikā 

iekasēt samaksu par elektrības izmantošanu. 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2. 

un 4.punktu,  atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 21. augusta saistošos 

noteikumus Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” un 

paskaidrojuma rakstu. 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā 

termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu 

publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot 

pašvaldības tīmekļa vietnē. 

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

 

 

 

2. 

Par grozījumu Krustpils novada pašvaldības  

domes 2019.gada 29.marta lēmumā (sēdes protokols Nr. 4, 2.punkts) 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Informē K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 29.marta lēmumā “Par 

lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ‘Indras” 

un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” nepieciešams izdarīt grozījumu un par 

lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ingu Rubeni, kura uzsākusi veikt 

lokālplānojuma izstrādes vadītāja pienākumus, kas izriet no viņas amata pienākumiem.   

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis 

Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj: 



 

1. Izdarīt grozījumu Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 29.marta 

lēmumā “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024.gadam, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem ‘Indras” un “Indraines” (sēdes protokols Nr. 4, 2. punkts.) un izteikt 4.punktu 

šādā redakcijā: 

“4. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Ingu 

Rubeni par lokālplānojuma izstrādes vadītāju.” 

  

2. Lēmumu ievietot  Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ( TAPIS).  
 

 

 

3. 

Par darba uzdevuma Krustpils novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 

izstrādei apstiprināšanu jaunā redakcijā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.  

 Ziņo I.Rubene. Izsakās K.Pabērzs, I.Rubene. 

 

 

Attīstības programmas izstrādes vadības grupa izvērtēja attīstības programmas 

izstrādes gaitu un ierosina organizēt papildus tematisko darba grupu apspriedes, lai 

attīstības programmas un investīciju plāns izdotos pilnvērtīgāks, līdz ar to ir grozāmi 

pasākumu izpildes termiņi darba uzdevumā. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu, 12.panta pirmo daļu un 22.pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta 

ceturto daļu, 14.10.2014. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, atklāti balsojot 

„par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

1. Apstiprināt darba uzdevumu Krustpils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādei jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krustpils novada pašvaldības domes 2018.gada 

19.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 1. punkta 4.apakšpunkts) apstiprināto 

pielikumu (darba uzdevums Krustpils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādei).  

3. Lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošana informācijas sistēmā ( TAPIS).  

 

 

Pielikumā: Darba uzdevums Krustpils novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādei 

 

 

 

 



4. 

Par grozījumiem lēmuma “Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes 

politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu” pielikumā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Ziņo A.Smirnova. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 

2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 

saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" 

projekta Nr. VP2019/1.2-9 “Atver  durvis sadarbībai” aktivitātes ir cieši saistītas ar 

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam 

izstrādi. Lai Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta laika grafiks būtu 

saskaņots ar projekta aktivitāšu laika grafiku un aktivitātes nepārklātos ir jāveic grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam 

pielikumā izstrādes posmu, rīcības un laika grafika tabulā.  

Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 

21.panta pirmās daļas 27.punktu”, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) 

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

Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 20.marta 

lēmuma (sēdes protokols Nr. 3, 1.punkts)  “Par Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes 

politikas attīstības plāna 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” pielikumā “Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2026.gadam izstrādes 

darba uzdevums” izstrādes posmu, rīcības un laika grafika tabulas  5., 6., 7. un 8. punktā, 

izsakot tos šādā redakcijā:  

 

5. Rīcības plāna izstrāde (2019.gada jūlijs – oktobris) 

5.1. konkrētu uzdevumu un to izpildes laika grafika, atbildīgo 

noteikšana, iespējamo finansējuma avotu iezīmēšana; 

5.2. Krustpils novada jauniešu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu 

pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo NVO apmācības. 

6. Publiskā apspriešana (2019.gada  novembris)  

7. Ierosinājumu izskatīšana, ja nepieciešams stratēģijas papildināšana 

(2019.gada decembris- 2020.gada janvāris). 

8. Plāna apstiprināšana 2020. gada februārī. 

 

 

5. 

Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Ziņo I.Rubene.  

 



Izskatot IK “Plānošanas eksperti” ( reģ.nr. 40002142175, jurid. adrese Maija iela 16-

3, Rīga, LV – 1006) 01.08.2019. iesniegumu nr. PE08-19/1e “Par lokālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek konstatēts: 

1. Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības domes 2019.gada 29.marta lēmumu 

(sēdes protokols Nr.4, 2.punkts) “Par lokālplānojuma, kas groza Krustpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā”, ir izstrādāts lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem 

“Indras” ( kad.nr.56680070260) un “Indraines” ( kad.nr. 56680070369, kas sastāv 

no zemes vienības ar kad.apz. 56680070110), Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

2. Atbilstoši darba uzdevumam, ar lokālplānojumu plānots mainīt Krustpils novada 

teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam noteikto funkcionālo zonējumu un 

izmantošanas nosacījumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

56680070260 un 56680070110 no „Lauksaimniecības teritorija (L)” un „Meža 

teritorija (M)” uz „Publiskās apbūves teritorija (P1)”, kurā būtu atļauta aizsardzības 

un drošības iestāžu apbūve un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 

infrastruktūras izveidošana, tai skaitā šautuves, kazarmu un noliktavu apbūve. 

3. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 29.jūlija lēmumu nr.4-02/39, 

lokālplānojumam, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, netiek piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūra.  

4. Lokālplānojuma pirmā redakcija ir saskaņota ar tā ierosinātāju Valsts aizsardzības 

militāro objektu un iepirkumu centru ( 29.07.2019. nr. NOS/2019-4962).  

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 82.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta 

noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

10.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- 

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

1. Nodot lokālplānojuma,  kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, pirmo redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņu noteikt četras nedēļas. 

3. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas 

sanāksmi publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.krustpils.lv un informatīvajā 

izdevumā “Krustpils novadnieks”. 

4. Lokālplānojuma pirmo redakciju papīra formātā izvietot Krustpils pagasta pārvaldes 

ēkā (Daugavieši, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads) un Krustpils 

novada administrācijas ēkā (Rīgas iela 150A, Jēkabpils).  

5. Lokālplānojuma pirmo redakciju elektroniskā formātā ievietot Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietne www.krustpils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un  

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ( TAPIS).  

http://www.krustpils.lv/
http://www.krustpils.lv/


Pielikumā:  

1. Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā.  

2. Izstrādes vadītāja ziņojums.  

 

 

6. 

Par Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Informē K.Pabērzs. 

 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3.punkts 

nosaka, ka pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim 

no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa 

vienam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības. Komisiju 

apstiprina uz četriem gadiem. Esošās Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas 

komisijas (turpmāk – komisija) pilnvaru termiņš beidzas šī gada 28.augustā. 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosūtīja uzaicinājumus 

iestādēm un sazinājās ar esošajiem komisijas locekļiem, lai iegūtu informāciju komisijas 

sastāva izveidošanai un apstiprināšanai uz nākamo termiņu.   

Pašvaldība saņēma Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības 2019.gada 31.jūlija 

vēstuli Nr. VM6.1-10/378 par Krustpils nodaļas vecākā mežziņa Artūra Seržāna deleģēšanu 

darbam komisijā. 

Pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes 2019.gada 31.jūlija vēstuli Nr. 05.2-11/19/232-e par Valsts 

atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājas Judītes Podnieces deleģēšanu darbam 

komisijā. 

Piekrišanu darboties komisijā uz jaunu termiņu ir izteikuši pašreizējie mednieku, 

lauksaimnieku un meža īpašnieku pārstāvji. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumiem Nr. 269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām” 2. un 3. punktu, Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 

22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” 

23.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Kārlis Pabērzs (jun.) (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, 

Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju uz četriem 

gadiem šādā sastāvā: 

1.1. komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Raimonds Spēks; 

1.2. komisijas loceklis - Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Krustpils 

nodaļas vecākais mežzinis Artūrs Seržāns; 

1.3. komisijas loceklis - Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte 

Podniece; 

1.4. komisijas loceklis – mednieku pārstāvis Juris Puriškevičs; 



1.5. komisijas loceklis – lauksaimnieku pārstāvis Andris Stalidzāns; 

1.6. komisijas loceklis – meža īpašnieku pārstāvis Dainis Lapiņš. 

2. Noteikt Krustpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas pilnvaru 

sākuma termiņu ar 2019.gada 29.augustu.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības pārstāvim komisijā 

- pašvaldības izpilddirektoram Raimondam Spēkam.  

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās 

 

 

7. 

Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Informē K.Pabērzs. Jautā K.Stars, atbild K.Pabērzs. Jautā K.Brūniņa, atbild 

I.Jaševs, Jautā K.Stars, atbild I.Jaševs. 

 

Krustpils novada vēlēšanu komisijā (turpmāk – vēlēšanu komisija) ir izveidojusies 

situācija, kas neatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – vēlēšanu komisiju likums) prasībām. Vēlēšanu 

komisiju likums nosaka, ka komisijas minimālajam sastāvam jābūt vismaz septiņiem 

komisijas locekļiem. Pēc vairāku vēlēšanu komisijas locekļu pieteikumu par darbības 

izbeigšanu vēlēšanu komisijā un kandidātu atteikumu saņemšanas, vēlēšanu komisijā 

pašreiz ir seši locekļi, nav komisijas locekļu kandidātu un nav vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja.   

Ņemot vērā izveidojušos situāciju pašvaldības domei jāpieņem lēmums par jaunu 

vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu.  

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 9.pantu un 11.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis 

Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

1. Noteikt Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu līdz 2019. gada 9. septembrim. 

2. Paziņojumu par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 

pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie domes un pagasta pārvaldes ēkām. 

      3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

8. 

Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Meža ceļš” nodošanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

Ziņo L.Garkalne. Papildina K.Pabērzs. 

 



Krustpils novada dome izskatīja AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk-LVM), reģ. 

Nr.4000346628, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu pārvaldes 

2019.gada 22.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.07.2019. Nr.2.1-6/19/1686) par 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56460100139 (īpašums “Meža ceļš’, kadastra nr. 56460100139) kopplatībā 0,1330 ha 

nodošanu valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas persona bez atlīdzības. Ceļa 

posms nepieciešams LVM, lai uzlabotu piekļuvi LVM apsaimniekošanā esošajiem mežu 

masīviem, samazinot transportēšanas ceļu attālumu un nodrošinot iespējami vienmērīgu 

kokmateriālu transportēšanas plūsmu un realizējot meža ceļu būvniecības plānu. LVM 

paredzējuši atjaunot meža autoceļu “Teksasas ceļš” Krustpils novada Atašienes pagastā. 

Plānotais atjaunojamais ceļš skars arī Krustpils novada pašvaldības zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 56460100139. Ceļa posma nodošanas gadījumā, LVM plāno 

pārbūvēt šo ceļu, jo tas ir sliktā stāvoklī. LVM rīkojas saskaņā ar Zemkopības ministrijas 

2017.gada 29.novembrī izdoto pilnvaru Nr.4414.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts Krustpils  

novada pašvaldības valdījumā esošs nekustamais īpašums “Meža ceļš”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460100139 -

0,1330 ha kopplatībā.  

Krustpils novada pašvaldība tuvākajā laikā nav plānojusi zemes vienības, ar 

kadastra apzīmējumu 56460100139, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tāpēc ir ieinteresēta 

noslēgt vienošanos par šīs zemes vienības uzmērīšanas izmaksu segšanu ar LVM.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā. Atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants 

nosaka, ka šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas 

(amatpersonas). Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Zemes vienībai ir noteikts 

lietošanas mērķis-zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods-1101.Spēkā esošā Zemes pārvaldības likuma mērķis ir veicināt 

ilglaicīgu zemes izmantošanu un aizsardzību, un nododot ceļa posmu LVM, tiks veicināta 

ceļa infrastruktūras sakārtošana, apkārtējo zemes īpašumu apsaimniekošana un attīstība. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot 

„par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

1. Piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu “Meža ceļš” ar kadastra nr. 56460100139, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 56460100139 - 0,1330 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies uzmērot dabā).  

2.Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, Meža likumā 

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai; 

3.Krustpils novada pašvaldībai noslēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži”, kurā 

paredzēt, ka AS ”Latvijas valsts meži” ir pilnvaroti: 



3.1.pasūtīt zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plāna 

un situācijas plāna sagatavošanu; 

3.2.pasūtīt un saņemt inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu Valsts Zemes 

dienestā; 

3.3. veikt nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Valsts zemes dienesta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datos, atbilstoši Domes lēmumam, ja 

tādas darbības ir nepieciešamas; 

3.4.iesniegt un saņemt dokumentus Valsts Zemes dienestā, ar pārpilnvarojuma 

tiesībām mērniecībā iesaistītām personām; 

3.5.sagatavot nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu un uzziņu; 

3.6.iesniegt un saņemt dokumentus Zemesgrāmatu nodaļā; 

3.7.segt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā valstij. 

4.Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un 

apgrūtināt ar lietu tiesībām, un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot 

īpašumu Krustpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža 

apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi 

zemesgrāmatā. 

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Raimondam 

Spēkam. 

6.Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” uz adresi: lvm@lvm.lv 

 

 

 

9. 

Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma ”Steķu sila ceļš” un ceļa Nr.4-29 nodošanu 

bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

 

Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē 14.08.2019.   

 

Krustpils novada dome izskatīja AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk-LVM), reģ. 

Nr.4000346628, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu pārvaldes 

2019.gada 22.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.07.2019. Nr.2.1-6/19/1687) par 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56460120143 (īpašums “Steķu sila ceļš”, kadastra nr. 56460120143) kopplatībā 0,5430 ha 

un ceļa Nr.4-29 nodošanu valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas persona bez 

atlīdzības. Ceļa posms nepieciešams LVM, lai uzlabotu piekļuvi LVM apsaimniekošanā 

esošajiem mežu masīviem, samazinot transportēšanas ceļu attālumu un nodrošinot 

iespējami vienmērīgu kokmateriālu transportēšanas plūsmu un realizējot meža ceļu 

būvniecības plānu. LVM paredzējuši atjaunot meža autoceļu “Sudrabu ceļš” Krustpils 

novada Atašienes pagastā. 

Plānotais atjaunojamais ceļš skars arī Krustpils novada pašvaldības zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 56460120143. Ceļa posma nodošanas gadījumā, LVM plāno 

pārbūvēt šo ceļu, jo tas ir sliktā stāvoklī. LVM rīkojas saskaņā ar Zemkopības ministrijas 

2017.gada 29.novembrī izdoto pilnvaru Nr.4414.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts Krustpils  

novada pašvaldības valdījumā esošs nekustamais īpašums “Steķu sila ceļš”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56460120143 -0,5430 ha kopplatībā.  

mailto:lvm@lvm.lv


Krustpils novada pašvaldība tuvākajā laikā nav plānojusi zemes vienības, ar 

kadastra apzīmējumu 56460120143, ierakstīšanu zemesgrāmatā, tāpēc ir ieinteresēta 

noslēgt vienošanos par šīs zemes vienības uzmērīšanas izmaksu segšanu ar LVM.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas 

publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valsts īpašumā. Atvasinātas 

publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants 

nosaka, ka šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas 

(amatpersonas). Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu. Zemes vienībai ir noteikts 

lietošanas mērķis-zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, kods-1101.Spēkā esošā Zemes pārvaldības likuma mērķis ir veicināt 

ilglaicīgu zemes izmantošanu un aizsardzību, un nododot ceļa posmu LVM, tiks veicināta 

ceļa infrastruktūras sakārtošana, apkārtējo zemes īpašumu apsaimniekošana un attīstība. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot 

„par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj: 

1. Piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā 

nekustamo īpašumu “Steķu sila ceļš” ar kadastra nr. 56460120143, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 56460120143 - 0,5430 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

uzmērot dabā) un ceļu Nr.4-29. 

2.Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, Meža likumā 

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai; 

3.Krustpils novada pašvaldībai noslēgt vienošanos ar AS „Latvijas valsts meži”, kurā 

paredzēt, ka AS ”Latvijas valsts meži” ir pilnvaroti: 

3.1.pasūtīt zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plāna 

un situācijas plāna sagatavošanu; 

3.2.pasūtīt un saņemt inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu Valsts Zemes 

dienestā; 

3.3. veikt nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu Valsts zemes dienesta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datos, atbilstoši Domes lēmumam, ja 

tādas darbības ir nepieciešamas; 

3.4.iesniegt un saņemt dokumentus Valsts Zemes dienestā, ar pārpilnvarojuma 

tiesībām mērniecībā iesaistītām personām; 

3.5.sagatavot nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu un uzziņu; 

3.6.iesniegt un saņemt dokumentus Zemesgrāmatu nodaļā; 

3.7.segt visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā valstij. 

4.Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un 

apgrūtināt ar lietu tiesībām, un pienākumu Zemkopības ministrijai bez atlīdzības nodot 

īpašumu Krustpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža 

apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi 

zemesgrāmatā. 



5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Raimondam 

Spēkam. 

6.Lēmumu nosūtīt AS “Latvijas valsts meži” uz adresi: lvm@lvm.lv 

 
 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas,  

Kūku pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezultātu  
 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 19.jūnijā pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.7., 4.p.) “Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles  atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, nolēma 

rīkot trešo izsoli, ar trešās izsoles sākumcenu 1200 EUR, izsoles soli 70 EUR un izsoles 

reģistrācijas maksu 30 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 7.augustam nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2019.gada 8.augusta paredzēto dzīvokļa izsoli. Līdz ar to nekustamā 

īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo 

daļu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu; 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta trešās daļas 3.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumus,  

atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis 

Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj:  

 

1. Atzīt par nenotikušu trešo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošam īpašumam 

“Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5670 900 8547. 

2. Pārtraukt nekustāmā īpašuma “Kūkas Nr.1”-11, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads 

kadastra Nr. 5670 900 8547, atsavināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas,  

Kūku pagasts, Krustpils novads, trešās izsoles rezultātu  

 
Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 19.jūnijā pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.7., 5.p.) “Par neizīrētā dzīvokļa “Kūkas Nr. 4”-20, Kūkas, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, otrās izsoles  atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, nolēma 



rīkot trešo izsoli, ar trešās izsoles sākumcenu 920 EUR, izsoles soli 70 EUR un izsoles 

reģistrācijas maksu 30 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 7.augustam nereģistrējās neviens izsoles 

pretendents uz 2019.gada 8.augustā paredzēto dzīvokļa izsoli. Līdz ar to nekustamā 

īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo 

daļu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu; 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta trešās daļas 3.punktu, kā arī, ievērojot izsoles 

noteikumusatklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, 

Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- 

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

 

1. Atzīt par nenotikušu trešo izsoli Krustpils novada pašvaldībai piederošam 

īpašumam “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5670 900 

8528. 

2. Pārtraukt nekustāmā īpašuma “Kūkas Nr.4”-20, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novads kadastra Nr. 5670 900 8528, atsavināšanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads,  

pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 22.maijā pieņēma lēmumu 

sēdes (protokols Nr.6., 24.p.) “Par nekustamā īpašuma  “Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads, atsavināšanu”, nododot īpašumu atsavināšanai par  sākumcenu 15000 EUR, ar 

izsoles soli 50 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 30 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 3.jūlijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents 

uz 2019.gada 4.jūlijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav 

reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par 

nenotikušu. 

Pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās 

daļas 1.punktu, rīkojot otro izsoli ar augšupejošu soli, var pazemināt izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20 procentiem. Ja izsoles objekta sākumcena ir  15 000 EUR, tad 10 % 

(desmit procentu) samazinājums būs 13 500 EUR, 20 % (divdesmit procentu) 

samazinājums būs 12 000 EUR. Minētā gadījumā, domei jānosaka samazinājuma procents 

no 0% līdz 20%. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, 

reģ.Nr.42403010964” 

noteiktā tirgus vērtība 

2019.gada 18.aprīlī 

Pirmās izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā 

vērtība 2019.gada 

1.janvārī 

13100 15000 13500 1476 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles  komisija (turpmāk – 

komisija) 2019.gada 4.jūlija sēdē (protokola Nr.28) izskatīja jautājumu par nekustamā 

īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 13500 EUR (cenas samazinājums par 10 %), un 

izsoles reģistrācijas maksu – 30 EUR, solis – 200 EUR.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

7.1.apakšpunktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš 

Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs 

Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- 

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

 

1. Atzīt 2019.gada 4.jūlija, nekustamā īpašuma “Vladi”,  Mežāres  pagasts, 

Krustpils novads,  kadastra Nr. 5676 001 0033,  6.78 ha platībā pirmo izsoli par 

nenotikušu. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Vladi”,  Mežāres  pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  13500 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 

10 % (desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 30 EUR, un 

izsoles laiku 2019.gada 3.oktobrī, plkst.10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī 

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. 

 

 

13. 

Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

Informē K.Pabērzs. 

 

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

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu,  dzīvokļa īpašumu var izveidot uz (…) mājas 

īpašnieka lēmuma pamata, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), 

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

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošu dzīvokli “Kūkas Nr.5”- 8, Kūkas, Kūku pagasts, 

Krustpils novads. 



2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

 

Izskata 2019.gada 31.jūlijā saņemto M. F., personas kods [..], iesniegumu (turpmāk- 

iesniedzējs), kurā viņa lūdz piešķirt dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr.3”-19, Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku administratīvajā teritorijā, kā 

arī ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, piešķiramas īres tiesības 

vispārējā kārtībā pēc adreses “Kūkas Nr.3”-19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

slēdzot terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai nav citas dzīvesvietas, nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

-  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts; 15. panta pirmās 

daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas, 6. panta 

pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu 

laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums 

noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot 

dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka 

tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

-  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 11.pantā pirmo daļu;  

12.panta pirmo daļu, 15.pantu; 

 -  16.09.2009.Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.4.punktu, atklāti balsojot „par” –   Kārlis 

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis 

Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada pašvaldības dome  

nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā M. F., uz dzīvokli pēc adreses 

“Kūkas Nr. 3”-19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils novads  uz sešiem mēnešiem ar 

tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav parādu. 

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

līgumu uz dzīvokli pēc adreses “Kūkas Nr. 3”-19, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils 

novadā un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja M. F. neizpilda šo 

nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņa ir atteikusies slēgt līgumu, šīs lēmums zaudē spēku, 

un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai personai.  

3. Pilnvarot Kūku pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar M. F., un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  



4.  Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 

19, LV-3007). 

      

15. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē 14.08.2019.   

Informē K.Pabērzs. Izsakās K.Brūniņa, K.Pabērzs, P.Gravāns. 

 

Izskata E. N., personas kods [..], 2019.gada 30.jūlija iesniegumu par  dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Kūkas 1”-3, 

Kūkas,  Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu 

uz sešiem mēnešiem ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs parāda.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, 

pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, 

ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” –   Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 

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

1. Pagarināt  ar E. N.  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 6-41/18/14 uz sešiem 

mēnešiem, ar tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma termiņa 

kavējuma. 

2. Uzdot E. N. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar E. N. uz lēmumā minēto termiņu un 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sagatavots lēmumprojekts par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 



K.Pabērzs lūdz izslēgt no darba kārtības jautājumu par deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu, jo pārbaudot datus iedzīvotāju reģistrā konstatēts, ka persona līdz domes sēdei ir 

deklarējusi savu dzīvesvietu citur.  Jautājums netiek skatīts. 

  

 

17. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Informā K.Pabērzs. 

 

Izskata J. G., personas kods [..], 2019.gada 15.augusta iesniegumu par  dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa pagarināšanu,  pašvaldībai piederošam dzīvoklim “Spunģēni 3”-

2, Spunģēni,  Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

 Pagasta pārvaldes vadītājs izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  līgumu 

uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs parāda.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu,  

- likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, ka pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas 

lēmuma pamata, un īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma 

pieņemšanas, 6. panta pirmo daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, 

pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, 

ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam 

izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumus, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu,  

 Ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot „par” – Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris 

Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 

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

1. Pagarināt  ar J. G. dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/18/8 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot J. G. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  

līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar J. G. uz lēmumā minēto termiņu un 

tādu pašu termiņu, ja nav īres maksājuma kavējuma. 

4.Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

5. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā (Jelgavā,  Atmodas ielā 19, 

LV-3007). 

 

 

18. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 

 

Ziņo I.Jaševs. I.Jaševs lūdz papildināt lēmumprojekta lemjošo daļu ar tekstu, ka 

lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Izsakās K.Pabērzs. 

 



Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā noteikts, ka pašvaldība nodrošina 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un pieejamību bērniem ar 

speciālām vajadzībām. Šīs funkcijas izpilde iepriekš bija deleģēta Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai, ar kuru tika noslēgts uz vienu gadu deleģēšanas līgums, kura termiņš ir 

beidzies. 

Pašvaldības līdzšinējā sadarbība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību ir bijusi atbilstoša 

deleģēšanas līgumam, tāpēc būtu noslēdzams deleģēšanas līgums uz vēl vienu gadu, bet 

šajā laikā būtu nepieciešams izveidot savu pedagoģiski medicīnisko komisiju vai kopīgu ar 

kādu pašvaldību, kā to nosaka normatīvie akti.  Jāņem vērā, ka tuvojas jaunais mācību gads 

un jau ir nepieciešami komisijas atzinumi, bet, ņemot vērā pieredzi citu komisiju veidošanā, 

komisijas veidošana var prasīt nezināmu laika periodu, kādēļ deleģēšanas līguma slēgšana 

pašreiz būtu loģiska un attaisnojama.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības pēc savstarpējās vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo 

funkciju izpildi, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta 

otro daļu, 46.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, atklāti balsojot „par” 

– Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa,  Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils 

Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.) (12 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada pašvaldības dome  nolemj:  

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pedagoģiski 

medicīniskās komisijas pakalpojumu izmantošanu.  

2. Administratīvajai nodaļai informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju par noslēgto Deleģēšanas līgumu. 

3. Publicēt Krustpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par deleģēto 

pārvaldes uzdevumu, kā arī Deleģēšanas līgumu, pēc līguma noslēgšanas. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

Pielikumā: Deleģēšanas līgums uz 3 lapām. 

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa. 

 

 

19. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

  

Pamatojoties uz Krustpils novada domes priekšsēdētāja Kārļa Pabērza 2019. gada 

15.augusta iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma  piešķiršanu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta pirmo daļu, 

41.panta pirmo daļu, Darba likuma 149., 150. pantiem, Krustpils novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 31., 32. un 36.punktiem,  likuma “Par 

pašvaldībām” 25.pantu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes 

priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā, atklāti balsojot „par” –

Mārtiņš Felss, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Kārlis Stars, Pēteris Gravāns, 

Vladimirs Golubevs, Aldis Prokofjevs, Juris Puriškevičs (9 balsis), „pret”- nav, „atturas”- 

nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj:  



  

1. Piešķirt Krustpils novada domes priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam apmaksātu 

ikgadējo atvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas/ 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no 

2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 22.septembrim (ieskaitot), par laika periodu no 

20.06.2018. līdz 19.06.2019.  

2. Uzdot Krustpils novada domes priekšsēdētāja pienākumus, viņa prombūtnes 

(atvaļinājuma) laikā no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 22.septembrim (ieskaitot), 

pildīt Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniecei Kornēlijai Brūniņai. 

 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa un 

Kārlis Pabērzs (jun.)  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās 

 

Sēdi slēdz plkst.10.45 

 

Sēdes vadītājs  (1.-18.jautājums)                                                                K.Pabērzs  

          22.08.2019. 

 

Sēdes vadītājs (19.jautājums)                                                                      K.Brūniņa  

          22.08.2019. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                       I.Randoha  

          22.08.2019. 

  



 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2019.gada  21.augustā                                                                                             

APSTIPRINĀTI 

             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019. gada 21. augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 10,  1.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/7  

 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” 

 
Izdoti saskaņā ar  likuma 

 "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas  

3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 

nodevas (turpmāk – nodeva) uzlikšanas kārtību, ar nodevu apliekamo objektu, nodevas 

likmi, nodevas maksātāju, samaksas kārtību, to personu loku, kuras atbrīvojamas no 

nodevas vai kurām piemērojami maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas 

kārtību. 

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. 

3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā. 

4. Nodevu samaksā skaidrā naudā pašvaldības administrācijā vai pagastu pārvaldēs, vai 

veicot iemaksu pašvaldības norēķinu kontā, saņemot rēķinu pašvaldības 

administrācijas grāmatvedībā vai pagastu pārvaldēs. Nodevu samaksā pirms 

pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas. 

5. Pašvaldības nodevu maksā par: 

5.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām; 

5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; 

5.3. tirdzniecību publiskās vietās. 

 

II. Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu 

 

6. Nodevas likme par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu noteikta par vienu vienību. 

7. Nodevu objekti, kurus apliek ar nodevu, un nodevu likmes: 
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7.1. par pašvaldības domes, komitejas vai komisijas sēdes protokola 

izrakstu vai lēmuma apliecinātu kopiju no arhīva dokumentiem: 

 

fiziskām personām 3 euro 

juridiskām personām 5 euro 

7.2. par izziņu no pašvaldības arhīva 3 euro 

7.3. par izziņu par pašaudzētas produkcijas realizāciju 2 euro 

7.4. par izziņu no būvvaldes 3 euro 

7.5. par dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem dokumentiem: izziņu par 

civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas 

glabājas papīra formā (kopiju), civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta 

datorizdruku un daudzvalodu standarta veidlapu   

5 euro 

 

8. No nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 

saņemšanu ir atbrīvotas: 

8.1. politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgie pašvaldības iedzīvotāji, 

daudzbērnu ģimenes; 

8.2. valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas.  

 

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 

 

9. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās 

noteikta uz vienu dienu vienam pasākumam. 

10. Nodevu objekti, kurus apliek ar nodevu, un nodevu likmes: 

10.1.  par izklaidējoša rakstura komerciāla pasākumu sarīkošanu publiskās 

vietās  

25 euro  

10.2. par izklaidējoša rakstura komerciāla pasākumu sarīkošanu publiskās 

vietās, ja pasākums notiek ilgāk par vienu dienu 

15 euro 

 

11. Nodeva jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms pasākuma rīkošanas. 

12. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti 

organizētāji, kas pilda pašvaldības pasūtījumu. 

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 

13. Nodevas likme par tirdzniecību gadatirgū, publiskā pasākumā, izbraukumā un no 

pārvietojama mazumtirdzniecības punkta (turpmāk – ielu tirdzniecība) noteikta par 

vienu tirdzniecības vietu. 

14. Nodeva par ielu tirdzniecību:  

14.1.  ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājsaimniecības precēm  3 euro par 

dienu 

14.2. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem 5 euro par 

dienu 

14.3. ar alkoholiskiem dzērieniem publiska pasākuma laikā 30 euro 



14.4. ar rūpniecības precēm  5 euro par 

dienu 

15. No nodevas par ielu tirdzniecību ar pašu ražotām lauksaimniecības un 

mājsaimniecības precēm tiek atbrīvotas personas, kas dzīvesvietu deklarējuši 

pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

V. Noslēguma jautājums 

 

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldības 2010. gada 21. aprīļa 

saistošos noteikumus Nr. 2010/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   K. Pabērzs 
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APSTIPRINĀTS 

             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019. gada 21. augusta lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 10,  1.punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/7 

 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības 

nodevu apmēru par pašvaldības izstrādāto 

oficiālo dokumentu izsniegšanu, par 

izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu 

publiskās vietās, par tirdzniecību publiskās 

vietās,  ar nodevu apliekamo objektu, nodevas 

maksātāju, samaksas kārtību, to personu loku, 

kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 

piemērojami maksāšanas atvieglojumi un 

nodevas iekasēšanas kārtību.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Projekts nepieciešams, jo sagatavojot 

grozījumu projektu, tā normu apjoms 

pārsniegtu pusi saistošo noteikumu normu 

apjoma.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nebūtiska. 

4. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs.  

5. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K. Pabērzs 
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DARBA UZDEVUMS 

KRUSTPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  

2020.-2026.GADAM IZSTRĀDEI 

 
1.Krustpils novada attīstības programmas izstrādes pamatojums:  

1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;  

1.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;  

1.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta 

pirmā daļa un 22.pants;  

1.5. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

1.6. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.  

2. Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments (līdz septiņiem 

gadiem), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības 

attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

3. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:  

3.1. veikt “Krustpils novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam” izvērtējumu, 

sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultātiem un priekšlikumus 

iekļaušanai “Krustpils novada attīstības programmā 2020.- 2026.gadam”; 

3.2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 

rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi, 

ņemtas vērā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējas; 

3.3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgale plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, Krustpils novada ilgtspējīgo attīstības stratēģiju 

un teritorijas plānojumu, kā arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Krustpils novads;  

3.4. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos 

Krustpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras 

projektus;  

3.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, 

veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, 
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atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam;  

3.6. attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.  

4. Attīstības programmu, atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos 

definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, veido vairāku daļu kopums: 

4.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze; 

4.2.Stratēģiskā daļa; 

4.3.Rīcības plāns un investīciju plāns; 

4.4.Ieviešanas uzraudzības plāns; 

4.5. Ietekmes vidi stratēģiskais novērtējums (ja saskaņā ar Vides pārraudzības valsts 

biroja lēmumu tas ir nepieciešams). 

 

5. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:  

 

Pasākums Termiņš  

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei 

1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes 

uzsākšanu  

2018.gada septembris 

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana 

plānošanas reģionam, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, ievietošana Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un paziņojuma publicēšana 

mājas lapā www.krustpils.lv un informatīvajā izdevumā „Krustpils 

Novadnieks”. 

 

 

2018.gada septembris 

1.3. Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 

izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.  

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 

apspriešana vadības grupā/darba grupā. 

 

2018.gada oktobris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības 

pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā 

laikrakstā  

 

2018.gada oktobris 

1.5. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 

dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu 

pašvaldībām)  

2018.gada novembris  

līdz 2019.gada februāris 

1.6. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus 

un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana  

2019.gada janvāris  līdz 

2019.gada februāris  

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana  2018.gada novembris 

līdz 2019.gada janvāris 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

2.1. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo vides 

pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par 

attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts 

birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības 

izvērtēšanai. 

 

 

2018.gada septembris 

līdz 2018.gada oktobris 



Pasākums Termiņš  

3. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde  

3.1. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde  2019.gada februāris līdz 

2019.gada  septembris 

3.2. Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības 

grupā  

2019.gada 

septembris/oktobris 

4. Publiskā apspriešana un saskaņošana  

4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai, un attīstības programmas projekta 

nodošanu plānošanas reģionam. 

 

2019.gada oktobris 

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas projekta publisko 

apspriešanu publicēšana mājas lapā un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā  

2019.gada 

oktobris/novembris 

4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana 

un atzinuma saņemšana no Zemgales plānošanas reģiona  

2019.gada 

novembri/decembris 

4.4. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana  

2019.gada decembris 

4.5. Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā. 

 

2020.gada janvāris 

5. Attīstības programmas gala redakcijas  

5.1. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

publiskās apspriešanas rezultātus un Zemgales plānošanas reģiona 

atzinumā norādītos iebildumus un priekšlikumus  

 

2020.gada janvāris 

/februāris 

5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala 

redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana TAPIS, mājas lapā, 

vietējā laikrakstā  

 

2020.gada marts 

 

6. Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                                                                           K.Pabērzs 

 

  



Projekts 

 

Deleģēšanas līgums 

 

Jēkabpilī                                                                      2019. gada __________________ 

 

Krustpils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Krustpils novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, no vienas 

puses, un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, no 

otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī "Puses", pamatojoties uz:  

1) Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 21.augusta lēmumu "Par deleģēšanas 

līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību" (sēdes protokols Nr. 10, 18. punkts); 

2) Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada _______ lēmumu Nr.____ “Par deleģēšanas 

līguma slēgšanu”; 

3) likuma "Par pašvaldībām" 10. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta trešo daļu, 41.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski 

medicīniskajām komisijām" 6.punktu, noslēdza šādu Deleģēšanas līgumu (turpmāk– Līgums): 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – novada pašvaldība) deleģē Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībai (turpmāk – pilsētas pašvaldība) veikt Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 19.punktā 

noteikto novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu: novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā dzīvojošiem izglītojamajiem sniegt pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām: 

1.1.1. pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai vecāku iesniegumu vai bāriņtiesas 

lēmumu un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, izvērtēt 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā veselības stāvokli, spējas un 

attīstības līmeni un sniedz atzinumus par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu: 

1.1.1.1. pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu; 

1.1.1.2. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 

mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 

4.klasei; 

1.1.1.3.  vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei; 

1.1.2. ja nepieciešams, izvērtē novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša 

izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja 

attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai; 

1.1.3. ja nepieciešams, organizē pilsētas pašvaldības komisijas izbraukuma sēdes izglītības 

iestādē, kurā mācās bērns; 

1.1.4. veicina novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo ar 

speciālajām vajadzībām integrēšanu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs; 

1.1.5. konsultē pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos; 

1.1.6. pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā 

spējas, sniedz atzinumu par novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši 

slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei; 

1.1.7. nodrošina metodisku un organizatorisku atbalstu novada pašvaldības izglītības 

iestādēm izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšanā, kā arī izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošanā; 



1.1.8. iesaka izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām no 1. līdz 4.klasei nepieciešamos 

atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos (turpmāk - 

Deleģētais uzdevums). 

1.2. Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto Deleģēto uzdevumu pilsētas pašvaldība uzsāk pildīt 

no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Līguma izbeigšanās dienai. 

 

2. Pušu pienākumi un tiesības 

2.1. Novada pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma īstenošanu kopumā. 

2.2. Izbeidzoties Līgumam, novada pašvaldība nodrošina novada pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

2.3. Novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt informāciju no pilsētas pašvaldības par 

Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.4. Pilsētas pašvaldība ir atbildīga par Deleģētā uzdevuma izpildes kvalitāti, sniegtās 

informācijas patiesumu un citām saistībām, ko tā uzņēmusies, nodrošinot Deleģētā uzdevuma 

izpildi. 

2.5. Pilsētas pašvaldība pēc novada pašvaldības pieprasījuma nodrošina informācijas 

sniegšanu. Netiek izpausta informācija, kas nav izpaužama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.  

2.6. Ja pilsētas pašvaldības rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas Deleģētā uzdevumu 

izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums 

tiek vērsts pret novada pašvaldību, pilsētas pašvaldība zaudējumus novada pašvaldībai var 

atlīdzināt regresa kārtībā. 

2.7. Pēc Līguma izbeigšanās pilsētas pašvaldība nodod visu dokumentāciju, kas saistīta ar 

Deleģētā uzdevuma izpildi. 

2.8. Novada pašvaldība sedz izdevumus pilsētas pašvaldībai par Deleģētā uzdevuma 

izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

2.9. Novada pašvaldība sniedz pilsētas pašvaldībai deleģētā uzdevuma izpildei 

nepieciešamo informāciju. 

 

3. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz vienu gadu. 

3.2. Līguma darbība izbeidzas pirms termiņa, kad novada pašvaldība izveido savu 

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai apvienotu pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju, 

nosūtot attiecīgu paziņojumu pilsētas pašvaldībai. 

3.3. Līgumu var uzteikt, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus, vai arī pastāv citi 

svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt Līguma attiecības. 

3.4. Līgumu uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi. 

 

4. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji un savstarpējo norēķinu kārtība 

4.1. Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības 

šim Līgumam, normatīvajiem aktiem un kvalitātei. Kā novērtējuma kritēriji ir: termiņu ievērošana, 

saņemto sūdzību vai pozitīvo atsauksmju skaits. 

4.2. Novada pašvaldība par Deleģētā uzdevuma izpildi sedz pilsētas pašvaldībai 

izdevums šādā apmērā: 

4.2.1. par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma 

sniegšanu 20 euro; 

4.2.2. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic psihologs 17 euro; 

4.2.3. par viena izglītojamā izpēti un rekomendācijas sniegšanu, ko veic speciālais 

pedagogs vai logopēds 12 euro; 

4.2.4. par izbraukuma sēdi skolā par viena izglītojamā izpēti un pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinuma sniegšanu 20 euro plus ceļa izdevumi, par katru nākamo izglītojamā izpēti un 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšanu 20 euro. 

4.2.5. par individuālo izglītības plānu sagatavošanu vienam izglītojamajam 28 euro; 



4.2.6.  speciālistu konsultācijas pedagogiem, vecākiem un citām personām speciālās 

izglītības jautājumos 7 euro; 

4.2.7. konsultācijas semināra veidā par vienu semināru 150 euro, papildus tiek segti ceļa 

izdevumi par nokļūšanu semināra vietā; 

4.2.8. speciālista piedalīšanās vecāku sanāksmē 30 euro. 

4.3. Pilsētas pašvaldība veic Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto pakalpojumu uzskaiti par 

katru mēnesi un līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniedz pārskatu novada pašvaldībai. 

4.4. Novada pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā izskata pārskatu un pārskaita pilsētas 

pašvaldībai izdevumus, kas uzskaitīti iesniegtajā pārskatā vai iesniedz pamatotu pretenziju. 

4.5. Pilsētas pašvaldība saņemot pretenziju Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, 

novērš konstatētos trūkumus un pārskatu atkārtoti iesniedz novada pašvaldībai. 

5. Uzraudzības kārtība un pārskatu sniegšanas kārtība 

5.1. Pilsētas pašvaldība attiecībā uz Deleģētā uzdevuma izpildi atrodas novada pašvaldības 

pakļautībā. 

5.2. Puses atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā par savu 

līgumisko saistību pārkāpumu. 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. 

6.2. Pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumus, kas pieņemti 

Deleģētā uzdevuma izpildes rezultātā apstrīdami novada pašvaldības domē. 

7. Citi nosacījumi 

7.1. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumam stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 

rakstiski un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.3. Katra Līgumā iesaistītā Puse pilnvaro kontaktpersonu, kas sadarbojas Līguma 

ietvaros. Novada pašvaldība kā kontaktpersonu izvirza Krustpils novada pašvaldība 

izpilddirektoru Raimondu Spēku, mob. tālr. Nr.: 27864336, e–pasts: raimonds.speks@krustpils.lv, 

pilsētas pašvaldība – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci Sarmīti 

Safronovu, mob. tālr. Nr.: 20371543, e–pasts: sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv. 

7.4. Rēķini saskaņā ar Līguma 4.3.apakšpunktā noteikto pārskatu tiek sagatavoti 

elektroniski bez rekvizīta "paraksts" ar atsauci uz līgumu kā spēkā esošu attaisnojošu dokumentu 

un rēķini tiek nosūtīti uz novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi:  novads@krustpils.lv līdz 

nākamā mēneša 10. datumam. 

7.5. Pēc rēķina saņemšanas, apmaksu veikt 15 dienu laikā. 

7.6. Līgums ir sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. 

7.7. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8. Pušu rekvizīti 

Krustpils novada pašvaldība 

Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV–5202 

Reģistrācijas Nr. 9000009118116 

Banka: AS “SEB banka” 

Konta Nr.: LV55UNLA0050014323075 

Domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 ___________________________ 

   /K. Pabērzs/ 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV–5201 

Reģistrācijas Nr. 90000024205, 

Banka: AS „SEB banka” 

Konta Nr.: LV87UNLA0009013130793 

Domes priekšsēdētāja vietniece 

 

 

 

_____________________________  

                                   /K.Ozola/  

 

mailto:novads@krustpils.lv

