
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2018.gada 19.decembrī                                                                                            Nr. 14. 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.04 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, 

Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs.  

Pašvaldības darbinieki: 

Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, jurists  Ivars Jaševs, juriste Ilze Stupāne, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Kauranena, Personālvadības speciāliste Rasma 

Mazulāne, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Daina Turkopole, finansiste Baiba 

Voltmane, Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme, Vides un civilās aizsardzības dienesta 

vadītājs Ilmārs Luksts, Attīstības nodaļas projektu administratore Solvita Čandere, Projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa, Teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem speciāliste 

Kristīna Dābola, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, Vīpes pagasta 

pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova,  Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne, Variešu 

pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, 

Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš.  

 

Uzaicinātās personas: Variešu pagasta pārvaldes vadītāja amata pretendents Andris 

Naidovskis. 

 

Masu mediju  pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane, fotogrāfs D.Gagunovs. 

 

Sēdē nepiedalās: Deputāte   Līga Zalāne – attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), 

Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  

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

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

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītāja A. Jaksona 

atbrīvošanu no amata 

2. Par Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu 

3. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr. 18-05-A00702-000086 “Pašvaldības 

grants ceļa 1-14 Prodsala – Uģērnieki 1,30 km pārbūve Krustpils novada Krustpils 

pagastā” realizācijai 

4. Par finansējumu projekta realizācijai biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” 

5. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

6. Par nekustamā īpašuma –zemes ar mežaudzi “Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

7. Par īres un komunālo pakalpojumu parādu un nokavējuma naudas dzēšanu 

8. Par nolikuma „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” apstiprināšanu jaunā redakcijā un jaunā komisijas sastāva apstiprināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma – piecu zemes vienību ar mežaudzi “Blāzmas”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/15 “Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas 

kārtību Krustpils novadā” precizēšanu 

11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

16. Par zemes ierīcības projektu “Freivaldi” un „Ivanovi” apstiprināšanu 

17. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

18. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

19. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

20. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

21. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

22. Par automašīnas ŠKODA OCTAVIA (reģistrācijas numurs GG 6621) pārdošanas 

rezultātu  

23. Par automašīnas VW TRANSPORTER (reģistrācijas numurs JJ 804) pārdošanas 

rezultātu 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes  

vadītāja A. Jaksona atbrīvošanu no amata 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautā K.Brūniņa, atbild A.Jaksons. 

 

Krustpils novada pašvaldība 2018. gada 8. oktobrī saņēma Variešu pagasta pārvaldes 

vadītāja Aivara Jaksona iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Krustpils novada pašvaldības Variešu 

pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2018.gada 31.decembri savstarpēji vienojoties. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var  iecelt amatā un 

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

nolikumā paredzētajos gadījumos. 



Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikuma 3.1.apakšpunkts 

nosaka, ka  pagasta pārvaldes darbu organizē un vada pagasta pārvaldes vadītājs, kuru pieņem 

darbā un atbrīvo no darba ar domes lēmumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, Krustpils 

novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikuma 3.1.apakšpunktu, Darba likuma 

114.pantu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

17.panta četrpadsmito daļu, 

atklāti balsojot „par” - Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, 

Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, 

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

Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītāja amata 

Aivaru Jaksonu ar 2018.gada 31.decembri, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kas 

nodibinātas ar 2009.gada 7.augusta vienošanos pie darba līguma.  

2. Noslēgt ar Aivaru Jaksonu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. 

3. Izmaksāt Aivaram Jaksonam visas naudas summas, kas viņam pienākas, un atlaišanas 

pabalstu 70 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas saskaņā ar noslēgto vienošanos.  

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram veikt darbības Aivara Jaksona 

darba tiesisko attiecību izbeigšanai, atbilstoši Darba likumam un organizēt dokumentācias un 

materiālo vērtību pieņemšanu no Aivara Jaksona ar pieņemšanas-nodošanas aktu līdz 

2018.gada 28.decembrim. 

 

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Egils Jaksons nepiedalījās attiecīgā 

lēmuma pieņemšanā. 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes  

vadītāja iecelšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldība izsludināja atklātu pretendentu konkursu uz Krustpils 

novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 

2018.gada 30.novembrim. 

Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisija, 

izvērtējot pretendentu iesniegtos dokumentus un 2018.gada 11.decembrī intervijā uzklausot 

pretendentus, par atbilstošāko kandidātu minētajam amatam vienprātīgi atzina un nolēma virzīt 

uz domes sēdi apstiprināšanai Variešu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Andri Naidovski, 

personas kods [dzēsts]. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var  iecelt amatā un 

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

nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikuma 3.1.apakšpunkts 

nosaka, ka  pagasta pārvaldes darbu organizē un vada pagasta pārvaldes vadītājs, kuru pieņem 

darbā un atbrīvo no darba ar domes lēmumu. 

Likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtā daļā noteikts, ka par pagasta pārvaldes 

vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram 

amatam izvirzītajiem kandidātiem. 

 



V.Stiebriņa jautā, kāpēc nepieciešama balsošana ar balsošanas zīmēm? I.Jaševs 

paskaidro, ka likumā noteikti amati par kuriem ir paredzēta šāda balsošana. 

Jautā J.Puriškevičs, izsakās E.Serkova. 

R.Mazulāne informē, ka tika saņemti 20 pieteikumi uz šo amata vakanci. Amatpersonu un 

amatu kandidātu izvērtēšanas komisija 2 reizes nāca kopā, izvērtēja dokumentus, uzklausīja 

pretendentus. Šis pretendents, kurš tiek virzīts apstiprināšanai domes sēdē ir saņēmis vislielāko 

punktu skaitu. Komisija vienbalsīgi nobalsoja par šī kandidāta virzīšanu apstiprināšanai. 

Izsakās K.Stars, J.Puriškevičs, R.Mazulāne. 

R.Mazulāne informē, ka amata pretendents ir ieradies uz sēdi. 

Izsakās J.Puriškevičs, R.Mazulāne, K.Pabērzs. 

 

K.Pabērzs aicina izteikt priekšlikumus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam. Tiek izteikti 

priekšlikumi komisijas sastāvam – I.Stupāne, L.Garkalne, T.Latiševa, I.Luksts. I.Stupāne lūdz 

viņas vietā komisijas sastāvā iekļaut I.Jaševu.  

Darbam balsu skaitīšanas komisijā tiek izvirzīti: I.Jaševs, L.Garkalne, T.Latiševa, 

I.Luksts. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Egils 

Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Daina Kalve (14  balsis), „pret”- nav, 

„atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Ivars Jaševs, Līga Garkalne, 

Tamāra Latiševa, Ilmārs Luksts 

 

 

K.Pabērzs dod vārdu Variešu pagasta pārvaldes vadītāja mata pretendentam Andrim 

Naidovskim. Andris Naidovskis pastāsta par savu izglītību, darba pieredzi. 

Jautā K.Brūniņa, atbild A.Naidovskis. 

Jautājumus uzdod A.Vetere, atbild A.Naidovskis. 

 

 

I.Jaševs informē par balsošanas kārtību, izsniedz deputātiem vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu 

zīmē iekļauts Variešu pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidāts Andris Naidovskis. 

Deputāti aizpilda vēlēšanu zīmes un nodod tās balsu skaitīšanas komisijai. Balsu 

skaitīšanas komisija apkopo rezultātus. 

 

I.Jaševs nolasa balsojuma rezultātus. (Pielikumā: Balsošanas gaitas protokols) 

Atklāta balsojuma ar vēlēšanu zīmēm rezultāts: 

„Par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs 

(jun.),  Dace Vītola,  Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, 

Daina Kalve (12  balsis), „pret”- Juris Puriškevičs ( 1 balss), „atturas”- Kornēlija Brūniņa ( 1 

balss). 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, 40.panta 

ceturto daļu, Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes nolikuma 3.1.apakšpunktu, 

saskaņā ar balsošanas rezultātu balsojot „par” –  Kārlis Stars, Aija Vetere, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Kārlis Pabērzs (jun.),  Dace Vītola, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Daina Kalve (12  balsis), „pret”- Juris Puriškevičs ( 1 

balss), „atturas”- Kornēlija Brūniņa ( 1 balss),  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Iecelt Andri Naidovski (personas kods [dzēsts]) Krustpils novada pašvaldības Variešu 

pagasta pārvaldes vadītāja amatā ar 2019.gada 1.janvāri.  



2. Uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Andri 

Naidovski un organizēt dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu. 

 

 

3. 

Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr. 18-05-A00702-000086 “Pašvaldības 

grants ceļa 1-14 Prodsala – Uģērnieki 1,30 km pārbūve Krustpils novada Krustpils 

pagastā” realizācijai 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

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

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

daļu, likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, Krustpils 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1 “Noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības budžetu 2018. gadam”, LAD 26.10.2018. lēmumu Nr.05.3-11/18/147-e, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

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

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

 

1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 64 023 EUR Valsts kasē uz 20 gadiem ar Valsts kases 

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

Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 

2. Noteikt aizņēmuma izņemšanas grafiku-  

 

2019. gada februāris 50 000 EUR 

2019. gada marts 14 023 EUR 

 

3. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu –  

 

2019. gadā  EUR  3 201 

2020. gadā  EUR  3 201 

2021. gadā EUR 3 201 

2022. gadā EUR  3 201 

2023. gadā EUR  3 201 

2024. gadā EUR 3 201 

2025. gadā EUR  3 201 

2026. gadā EUR  3 201 

2027. gadā EUR 3 201 

2028. gadā EUR  3 201 

2029. gadā EUR  3 201 

2030. gadā EUR 3 201 

2031. gadā EUR  3 201 

2032. gadā EUR  3 201 

2033. gadā EUR 3 201 

2034. gadā EUR  3 201 

2035. gadā EUR  3 201 

2036. gadā EUR 3 201 

2037. gadā EUR  3 201 

2038. gadā EUR 3 204 

 

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



 

4. 

Par finansējumu projekta realizācijai biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 04. decembrī ir saņemts iesniegums ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Jāņa Āboliņa sporta klubs” LEADER projekta “Inventāra 

iegāde kvalitatīvai sieviešu un jauniešu fitnesa nodarbību norisei” realizācijai, atbilstoši 

Nolikuma “Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem” 3.5. punktam. 

Projekts ir apstiprināts ar LAD lēmumu Nr. 05.6-11/18/533. Kopējās projekta izmaksas ir 

5 046,40 EUR, tai skaitā publiskais līdzfinansējums no ELFLA 4 541,76 EUR.  

Projekta ietvaros tiks veikta aktivitātes “Fitnesa inventāra iegāde” realizācija, kuras gaitā 

paredzēts iegādāties inventāru biedrības trenažieru zālei – airēšanas trenažieri 2 gab., aerobikas 

stepa soliņi 6 gab., pildbumbas 8 gab., fitnesa ātruma trepītes, vingrošanas stieņi ar maināmu 

svaru 8 gab., vinila hanteles 5 kompl.  

Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10 % apmērā – 504,64 EUR projekta realizācijai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 14. 

panta 2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

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

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

 

1. Atbalstīt lūgumu, piešķirot finansējumu 504,64 EUR apmērā, finansējumu 

novirzot no NVO atbalstam paredzētajiem līdzekļiem. 

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

 

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā" paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Kārlis Stars nepiedalījās 

attiecīgā lēmuma pieņemšanā 

 

5. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2018.gada 5.decembrī saņemts SIA “Līvānu kūdras 

fabrika”  valdes priekšsēdētāja Pētera Romanovska iesniegums (Krustpils novada pašvaldībā 

reģistrētu 6.12.2018. ar nr.2.1-11.1/18/2570) ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu 700 EUR 

(septiņi simti euro) vērtībā no sabiedrības Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pasākumu 

organizēšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Krustpils 

novada pašvaldības nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 



1. Pieņemt ziedojumu no SIA “Līvānu kūdras fabrika” 700 EUR (septiņi simti euro) 

vērtībā Krustpils novada pašvaldības Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas vajadzībām – 

pasākumu organizēšanai. 

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

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma –zemes ar mežaudzi “Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

I.Stupāne lūdz precizēt pieteikšanās termiņu uz izsoli. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība 6.00 ha platībā ar kadastra Nr. 5670 004 0726, nosaukumu “Ļamānu 

Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000523922.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 4032 

EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.15., 83 un Latvijas koksnes 

kvalitātes eksoertu savienības sertifikāts Nr.494 M) 2018.gada 16.novembra slēdzienu Nr.M-

18/17 „Par nekustamā īpašuma- zemes vienības (ar mežaudzi) “Ļamānu Treks”, Kūku pagastā, 

Krustpils novadā, tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 7700 EUR. Izdevumi, kuri 

saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 920 EUR.  

Pagasta  pārvaldes  ierosinātā   atsavināšanas cenu 10 000 EUR.  

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 

17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5670 004 0726, 

“Ļamānu Treks”, Kūku  pagasts, Krustpils novadā,  6  ha platībā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu  

10 000 euro. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada pašvaldības tīmekļa 



vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par nekustamā īpašuma pārdošanu 

izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu 

par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju 

apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

7. 

Par īres un komunālo pakalpojumu parādu un nokavējuma naudas dzēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldība ir konstatējusi īres un komunālo maksājumu parādu esamību 

personām, pret kurām nav iespējams realizēt prasījuma tiesību par parāda atmaksu sakarā ar 

parādnieku miršanas faktu, kā arī izskatot: 

1) Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta lēmumu 

par izpildu lietvedības izbeigšanu izpildu lietā Nr. 00624/111/2014; 00847/111/2016; 

00451/111/2016; 00457/111/2016; 

2) Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas 

Kaļiņinas lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu izpildu lietā Nr.00888/112/2011; 

00130/112/2012. 

  Ņemot vērā, Likums par budžetu un finanšu vadību 29.panta trešā daļa nosaka, ka no 

valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti, ievērojot Ministru kabineta grāmatvedības uzskaites kārtību. 

2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas  nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar 

tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma. 

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

daļu, Likums par budžetu un finanšu vadību 29.panta trešo daļu, 2009.gada 15.decembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” 100.punktu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

1.DZĒST no Krustpils  novada pašvaldības bilances šādus īres un komunālo maksājumu 

parādus: 

Parādnieka 

vārds, uzvārds 

Personas 

kods 

Parāda 

summa 

EUR 

Parāds par 

dzīvokli 

Miris Par kādu 

periodu 

Ērika Dundure [dzēsts] 626.95 Mežsūnas 3, Kūku 

pag.,  

08.04.2018. 07.2009.-

08.2013. 

 

431.30 

“Kūkas Nr.2”-1, 

Kūkas, Kūku pag. 

Līdz 07.2018. 

Jeļena Miņina [dzēsts] 407.06 Mežsūnas  5, Kūku 

pag. 

21.06.2018. 07.2009.-

05.2018. 

Malda Sadova [dzēsts] 2404.93 “Kūkas Nr.1”-3, 

Kūkas, Kūku pag. 

06.11.2017. 07.2009.-

10.2018. 

Mihails [dzēsts] 118.04 “Kūkas Nr.1”-11, 06.02.2018. 01.2018. 



Belogubovs Kūkas, Kūku pag. 

Anatolijs 

Komarovs 

[dzēsts] 951.65 

 

“Kūkas Nr. 3”-21, 

Kūkas, Kūku pag. 

02.01.2018. 01.2014.-

08.2016. 

 

2114.13 

“Kūkas Nr.5”-11, 

Kūkas, Kūku pag. 

07.2009.-

03.2012. 

Voldemārs 

Skudra 

[dzēsts] 1182.07 

 

“Kūkas Nr.3”-21, 

Kūkas, Kūku pag. 

03.09.2018. 01.2013.-

10.2016. 

 

710.98 

“Kūkas Nr.4”-11, 

Kūkas, Kūku pag. 

01.2012.-

12.2013. 

Mihails 

Rumjancevs 

[dzēsts] 140.92 “Kūkas Nr.4”-20, 

Kūkas, Kūku pag. 

12.06.2018. 03.-06.2018. 

Mudīte Hramcova [dzēsts] 2806.69 “Jaunā Muiža Nr.4”-4, 

Jaunā muiža, Kūku 

pag. 

04.09.2018. 07.2009.-

04.2018. 

Jānis Larionovs [dzēsts] 1755.61 “Kūkas Nr.3”-3, 

Kūkas, Kūku pag. 

05.03.2015. 07.2009.-

07.2011. 

Kopā  13650.33 

 

 

2. Publicēt Krustpils novada mājas lapā internetā informāciju par parādu dzēšanu. 

3. Lēmuma izpildi veic Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.  

 

 

8. 

Par nolikuma „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem” 

apstiprināšanu jaunā redakcijā un jaunā komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komitejas un 

12.12.2018. Finanšu komitejas sēdēs. 

 

Informē K.Brūniņa. 

 

 Izskata Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisijas 2018.gada 6.decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.7., 1.p.), kurā ir ierosināts aktualizēt  komisijas nolikumu, to 

apstiprinot jaunā redakcijā. 

 Vienlaicīgi izvērtējot 2013.gada 21.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu 

(protokols Nr.17., 19.p.) “Par Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisiju” secināms, 

ka ir nepieciešami grozījumi komisijas sastāvā. Līdzšinējā komisijas sastāvā bija iekļauts domes 

deputāts Dzintars Skalbe, beidzoties deputāta pilnvaru termiņam, no jaunā komisijas sastāvā nav 

ievēlēts attiecīgs deputāts. 

Komisijas sastāvā kā locekle bija ievēlēta Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 

speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos Ludmila Bērziņa. Komisijas darbības 

nodrošināšanai un finansējuma izlietojuma izsekošanai, komisijas sastāvā iekļaujama būtu 

finansiste Baiba Voltmane, un domes deputāts. Komisijas sastāvā 2013.gada 21.augustā 

apstiprinātās amatpersonas ir mainījušās, komisijā iecelto darbinieku amata pienākumi ir 

mainījušies. Līdz ar minēto jāveic komisijas sastāva aktualizācija un apstiprināšana. 

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

41. panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (11 balsis), „pret”- nav, „atturas”- Kornēlija 

Brūniņa (1 balss),  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 



 1. Apstiprināt nolikumu „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” (pielikumā nolikums un ar nolikumu saistītie pielikumi). 

  

2. Apstiprināt Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

2.1. komisijas priekšsēdētāja –Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietniece Kornēlija Brūniņa. 

2.2. komisijas locekļi: 

2.2.1. izpilddirektors – Raimonds Spēks; 

2.2.2. domes deputāts – Pēteris Gravāns; 

2.2.3. domes deputāts- Egils Jaksons: 

2.2.4. Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede – Anita Janberga; 

2.2.5. Attīstības nodaļas projektu vadītāja – Vita Salmiņa; 

2.2.6. Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansiste- Baiba Voltmane. 

 3. Ar  šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem: 

3.1. 2016.gada 23.marta Krustpils novada domes lēmumu (protokols Nr. 5., 9.p.) 

“Par nolikuma „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem” apstiprināšanu”; 

3.2. 2013.gada 21.augusta Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu 

(protokols Nr.17., 19.p.) “Par Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas 

komisiju”. 

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

 

Pielikumi: 1) Nolikums „Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju 

projektiem”;  

2) Ar nolikumu saistīties pielikumi: 

1. pieteikuma veidlapa ( pielikums nr.1 ); 

2. projekta izmaksu tāme (pielikums nr.2 ); 

3. saturiskā atskaite (pielikums Nr.3); 

4. finansējuma izlietojuma atskaite (pielikums Nr.4); 

5. Projektu pieteikumu vērtēšanas pamatkritēriji (pielikums Nr.5); 

6. Līguma par finansējuma piešķiršanu projekts (pielikums Nr.6) 

 

Pildot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā" 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāti Egils Jaksons un Pēteris Gravāns 

nepiedalījās attiecīgā lēmuma pieņemšanā. 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma – piecu zemes vienību ar mežaudzi “Blāzmas”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Finanšu komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.  

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. 



 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 

iespējami augstāku cenu.  

Krustpils novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5668 

006 0127, sastāv no 5 (piecām) zemes vienībām ar kopējo platību 76.7 ha, t.sk: 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0032, 8,8 ha platībā ar mežaudzi; 

-  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0103, 34,6 ha platībā ar mežaudzi; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0127, 6,2 ha platībā ar mežaudzi; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0056, 11.6 ha platībā; 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0057, 15.5 ha platībā ar mežaudzi. 

Nekustamais īpašums ar nosaukumu “Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads,  ir 

ierakstīts zemesgrāmatā, Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Krustpils pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.268.  

 Nekustamā īpašuma “Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads,   kadastrālā vērtība 

ir  28059 EUR. SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura 

Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.15., 83 un Latvijas koksnes 

kvalitātes ekspertu savienības sertifikāts Nr.494 M) 2018.gada 12.novembra slēdzienu Nr.M-

18/15 „Par nekustamā īpašuma- 5  

zemes vienības (ar mežaudzi) “Blāzmas”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, tirgus vērtību”, 

atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 257 300 EUR. Izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, 

ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 2500 EUR.  

Balstoties uz iepriekš minēto, atsavināšanas cena pēc vērtētāja slēdziena un 

pašvaldības izdevumu saskaitīšanas sastādās 259 800 EUR apmērā.  

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu; 21.panta 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu,  un Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu,  atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

Serkova (1 balss), Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –  piecu zemes vienību ar kadastra Nr. 5668 

006 0127,  ar mežaudzi  “Blāzmas”, Krustpils  pagasts, Krustpils novadā,  76.7  ha 

platībā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu  300 000 EUR. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu, pēc atsavināšanas izdevumu 

atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu. 

5. Krustpils novada domes Administratīvai nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”, Krustpils pašvaldības informācijas izdevumā, Krustpils novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sludinājumu par 

nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, 

Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma 

projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu un 

izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents. 

 

 

 

 



10. 

Par saistošo noteikumu Nr. 2018/15 

“Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību Krustpils novadā” precizēšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldības dome 2018.gada 21.novembrī (sēdes protokols Nr. 12, 

2. punkts) apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2018/15 “Par ģimenes asistenta pakalpojuma 

sniegšanas kārtību Krustpils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

 Par saistošajiem noteikumiem šī gada 7. decembrī pašvaldība saņēma Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) vēstuli Nr. 1-18/10217 ar pozitīvu 

atzinumu un vienlaikus lūgumu novērst attiecīgas neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos 

noteikumos – saistošo noteikumu 2.punktu ietvert II. nodaļā, kurā nosaka pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību, kas pēc būtības ir pakalpojuma piešķiršanas nosacījums, līdz ar to mainot 

saistošo noteikumu punktu numerāciju, vārdkopas, kas atdalītas ar slīpsvītru, aizstāt ar atbilstošu 

formulējumu. Saistošo noteikumu nobeiguma punktos svītrot apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

termiņus, kuriem jābūt norādītiem administratīvajā aktā. 

Ņemot vērā ministrijas norādījumus par saistošajiem noteikumiem un to, ka spēkā 

nestājušajos saistošajos noteikumos precizējumus var veikt ar domes lēmumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 21.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/15 “Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību Krustpils novadā” 

šādus precizējumus: 

1.1.saistošo noteikumu 2.punkta redakciju “Tiesības saņemt Asistenta pakalpojumu bez 

materiālo resursu izvērtēšanas ir ģimenēm (personām), kurām deklarētā dzīvesvieta ir 

Krustpils novada administratīvā teritorija” pārcelt uz saistošo noteikumu II. nodaļu; 

1.2.precizēt saistošo noteikumu numerāciju, nosakot ka 3.punkts kļūst par 2.punktu un 

pārceltā 2.punkta redakcija numurējama kā 3.punkts II. nodaļā; 

1.3.precizēt saistošo noteikumu 11.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“11. Personas (ģimenes) pienākumi:” 

1.4.precizēt saistošo noteikumu 12.4.apakšpunktu un vārdus “mainījis/pārcēlies uz citu” 

aizstāt ar vārdiem “deklarējis savu”; 

1.5.svītrot saistošo noteikumu 14.punktā vārdus “mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

dienas” 

1.6. svītrot saistošo noteikumu 15.punktā vārdus “mēneša laikā no pašvaldības domes 

lēmuma spēkā stāšanās dienas”. 

2. Saistošos noteikumus ar precizējumiem un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un ievietot Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

internetā, kā arī izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā arī Atašienes, Mežāres, 

Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

  

Izskata A. G., personas kods [dzēsts], 2018.gada 5.decembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 6.12.2018. ar nr.2.1-11.1/18/2566), kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās 

telpas īres līgumu termiņu. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs īres 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, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

1. Pagarināt A. G.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/18/3 uz vienu gadu, ar tiesībām 

pagarināt līgumu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

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

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar A. G.. 

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). 

 

 

12. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata N. V., personas kods [dzēsts], 2018.gada 5.decembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 5.12.2018. ar nr.2.1-11.1/18/2549), kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu,  piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs īres 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, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Pagarināt ar N. V.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-47/15/9 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt līgumu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

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

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar N. V.. 

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). 

 

 

13. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata J. A., personas kods [dzēsts], 2018.gada 6.decembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 6.12.2018. ar nr.2.1-11.1/18/2567), kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās 

telpas īres līgumu termiņu. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu, piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējam nebūs īres 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, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Pagarināt ar J. A.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-47/16/10 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt līgumu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

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

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņa pagarināšanu ar J. A.. 

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). 



 

14. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata M. O., personas kods [dzēsts], 2018.gada 6.decembra iesniegumu (Krustpils 

novada pašvaldībā reģistrētu 7.12.2018. ar nr.2.1-11.1/18/2603), kurā tiek lūgts pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu termiņu. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt pagarināt  

līgumu uz gadu ar tiesībām pagarināt uz jaunu periodu, ja Iesniedzējai nebūs īres 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, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Pagarināt  ar M. O.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/18/1 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt līgumu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

2. Uzdot M. O. viena mēneša laikā parakstīt vienošanos par dzīvojamās telpas īres  līgumu 

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu ar M. O.. 

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). 

 

 

15. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
  

 Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskata E. S., personas kods [dzēsts], 2018.gada 6.decembra iesniegumu (Krustpils novada 

pašvaldībā reģistrētu 7.12.2018. ar Nr. 2.1-11.1/18/2602), kurā tiek lūgts pagarināt dzīvojamās 

telpas īres līgumu termiņu. 

 Krustpils  pagasta pārvaldes vadītāja, izvērtējot iesniegto iesniegumu,   piekrīt pagarināt  

līgumu uz 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, Dace Vītola, Egils Jaksons, 

Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Pagarināt  ar E. S.,  dzīvojamās telpas īres  līgumu Nr. 5-42/17/6 uz vienu gadu, ar 

tiesībām pagarināt līgumu, ja nav īres maksājuma termiņa kavējuma. 

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

pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītājai, sagatavot un parakstīt  vienošanos par 

dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu ar E. S.. 

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 zemes ierīcības projektu “Freivaldi” un „Ivanovi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Izskatot SIA “TP aģentūra” valdes locekļa Aivara Meldrāja 2018.gada 6. decembra 

iesniegumu ”Par zemes ierīcības projektu zemes vienību  ”Freivaldi”( [dzēsts]) un “Ivanovi” 

([dzēsts]), Kūku pagastā, Krustpils novadā par savstarpējo robežu  pārkārtošanu”, 

apstiprināšanu, konstatēts: 

 Zemes ierīcības projekts nekustamo īpašumu “Freivaldi”, Kūku pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums [dzēsts]) un “Ivanovi”, Kūkuu pagastā, Krustpils 

novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums [dzēsts]) robežu pārkārtošanai izstrādāts, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 31.10.2018. sēdes protokolu 

Nr.13, p.16. „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai 

Kūku pagastā“ un īpašnieku – L. U., adrese: [dzēsts] un S. I., adrese: [dzēsts] 16.11.2018. 

iesniegumu. 

 Nekustamais īpašums “Freivaldi”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru 

[dzēsts]sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]ar kopējo platību 9,5 ha. 

Nekustamais īpašums “Ivanovi”, Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra numuru 

[dzēsts]sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [dzēsts]ar kopējo platību 4,9 ha. 

Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

[dzēsts] robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 

TM, bet ir ierādītas uz fotoplānu pamata. Savukārt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

[dzēsts] robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM. 

 Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

[dzēsts] un [dzēsts] robežu savstarpējai pārkārtošanai, pie zemes vienības [dzēsts] (“Ivanovi”) 

pievienojot aptuveni 3,4 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības [dzēsts] (“Freivaldi”). 

Ar zemes ierīcības projektu tiek projektētas sekojošas zemes vienību platības :  

1.projektētā zemes vienība – 8,3 hektāri,  

2.projektētā zemes vienība – 6,1 hektāri. 

1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [dzēsts], platība 8,3 ha). Zemes 

lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 



2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [dzēsts], platība 6,1 ha) . Zemes 

lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 Adresācijas priekšlikumi nav nepieciešami. 

1. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Ivanovi”;  

2. jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Freivaldi”.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.apakšpunktu, 26., 28., 

47., 50.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu, Ministru kabineta 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, Krustpils novada 

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2018.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 13., p.16.) 

„Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu savstarpējai robežu pārkārtošanai Kūku pagastā“ 

un projekta izstrādātāja SIA “TP Aģentūra” sertificēta  zemes ierīkotāja Aivara Meldrāja, 

(sertifikāts Nr.AA 000000099) 2018.gada 6.decembra iesniegumu par zemes ierīcības projektu 

”Ivanovi ” un “Freivaldi” apstiprināšanu un ņemot vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes 

ierīcības projektu,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1.Apstiprināt  zemes ierīcības projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem [dzēsts] 

un [dzēsts]  robežu savstarpējai  pārkārtošanai, pie zemes vienības  [dzēsts] “Ivanovi” 

pievienojot aptuveni 3,4 ha lielu platību, atdalītu no zemes vienības [dzēsts] Freivaldi”: 

1.1. Pēc robežu pārkārtošanas 1.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [dzēsts], 

platība 8,3 ha). Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

1.2. Pēc robežu pārkārtošanas 2.projektētā zemes vienība – (kadastra apzīmējums [dzēsts], 

platība 6,1 ha) . Zemes lietošanas mērķis : 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

2. Saglabāt esošo īpašuma nosaukumu :  

- jaunveidojamai zemes vienībai Nr.1 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Ivanovi”;  

-  jaunveidojamai zemes vienībai Nr.2 saglabāt esošo īpašuma nosaukumu – “Freivaldi”.  

3. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus visām 

zemes vienībām. 

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

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

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

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa 

 

17. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Krustpils novada dome iepazinās I. O., personas kods [dzēsts], [dzēsts], Jēkabpils, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Daugavas upē 2019. gadam. 

Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.796  “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos”,  Zvejniecības likuma 5.pantu un ņemot vērā 2010. gada 30. marta vienošanos starp 

Aizkraukles novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu 

novada pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību, atklāti 

balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš 

Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

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

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

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam I. O., personas kods [dzēsts], [dzēsts], 

Jēkabpils, un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai 

ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils pagastā. 

2. 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 budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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. 

 

Izsakās K.Pabērzs. 

 

18. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome iepazinās D. C., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta “[dzēsts]”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2019. gadam. 

Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.796  

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  

Zvejniecības likuma 5.pantu un ņemot vērā 2010. gada 30. marta vienošanos starp Aizkraukles 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada 

pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam D. C., personas kods [dzēsts], 

dzīvesvieta “[dzēsts]”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, un slēgt zvejas tiesību nomas 



līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils 

pagastā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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. 

 

 

 

19. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar A. M., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta [dzēsts], 

Jēkabpils, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu 

murdu Daugavas upē 2019. gadam. 

Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.796  

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  

Zvejniecības likuma 5.pantu un ņemot vērā 2010. gada 30. marta vienošanos starp Aizkraukles 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada 

pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam A. M., personas kods [dzēsts], 

dzīvesvieta [dzēsts], Jēkabpils, un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, parakstīt protokolu 

uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils pagastā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 

14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs centi) par murdu, ieskaitot to Krustpils 

novada pašvaldības budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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. 

 

 

 

 



20. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar G. Z., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta “[dzēsts]”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2019. gadam. 

Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.796  

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  

Zvejniecības likuma 5.pantu un ņemot vērā 2010. gada 30. marta vienošanos starp Aizkraukles 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada 

pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam G. Z., personas kods [dzēsts], 

dzīvesvieta “[dzēsts]”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, un slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils 

pagastā. 

2. 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 budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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. 

 

 

21. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Jautājums izskatīts 12.12.2018.Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome iepazinās ar G. B., personas kods [dzēsts], dzīvesvieta [dzēsts], 

[dzēsts], Kūku pagasts, Krustpils novads, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Daugavas upē 2019. gadam. 

Pamatojoties uz 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.796  

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”,  

Zvejniecības likuma 5.pantu un ņemot vērā 2010. gada 30. marta vienošanos starp Aizkraukles 

novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Pļaviņu novada 

pašvaldību, Kokneses novada pašvaldību un Jaunjelgavas novada pašvaldību, atklāti balsojot 

„par” –  Kārlis Pabērzs, Dace Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina 

Kalve, Aija Vetere, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 



 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam G. B., personas kods [dzēsts], 

dzīvesvieta [dzēsts], Kūku pagasts, Krustpils novads, un slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu, parakstīt protokolu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavas upē, Krustpils 

pagastā. 

2. 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 budžeta kontā Nr. LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad ir samaksāta 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. 

 

 

 

22. 

Par automašīnas ŠKODA OCTAVIA  

(reģistrācijas numurs GG 6621) pārdošanas rezultātu 
  

 

Ar 2018.gada 21.novembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12., 5.p.) 

(turpmāk - domes lēmums), nodota atsavināšanai  automašīna  ŠKODA OCTAVIA, 

1.reģistrācijas gads 11.12.2006., reģistrācijas numurs: GG 6621, par brīvu cenu, kas noteikta 800 

EUR apmērā. 

 Pieteikšanās termiņā līdz 2018.gada 7.decembrim, saņemti divi pieteikumi. Izpildot 

domes lēmuma 4., 5.punktu,  Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija starp 

pretendentiem organizēja izsoli, nosakot izsoles soli 50 EUR.  

 Automašīnu  ŠKODA OCTAVIA, 1.reģistrācijas gads 11.12.2006., reģistrācijas numurs: 

GG 6621, pēc 9 (devītā) soļa nosolīja V. D. par pēdējo nosolīto cenu  1250 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo 

daļu; 7.pantu; 15.pantu; 17.pantu un 2018.gada 13.decembra Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 43, atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas ŠKODA OCTAVIA, 1.reģistrācijas gads 

11.12.2006., reģistrācijas numurs: GG 6621, izsoles rezultātus,  automobili ieguvis solītājs – 

V. D., personas kods [dzēsts] ar kārtas Nr.  1 (viens) , pēc 9 (devītā) soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 1250 EUR. 

2. Nosolītā cena samaksājama divu nedēļu laikā pēc izsoles. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja nosolītāja vainas dēļ pirkuma līgums netiek noslēgts. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  I.Stupānei  sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

 

 



23. 

Par automašīnas VW TRANSPORTER 

(reģistrācijas numurs JJ 804) pārdošanas rezultātu 

 

Ar 2018.gada 21.novembra Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12., 4.) 

(turpmāk- domes lēmums), atsavināšanai  nodots transportlīdzeklis  VW TRANSPORTER, 

1.reģistrācijas gads 24.05.2005., reģistrācijas numurs: JJ 804, izsolē par cenu 1140 EUR apmērā. 

 Latvijas Vēstnesī izsole izsludināta 4.12.2018. Pieteikšanās termiņā līdz 2018.gada 

12.decembrim pieteicās trīs dalībnieki, pēc 6 (sestā) soļa  par pēdējo nosolīto cenu  1740 EUR, 

transportlīdzekli nosolīja M. A.. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo 

daļu; 7.pantu; 15.pantu; 17.pantu un 2018.gada 13.decembra Krustpils novada pašvaldības 

mantas atsavināšanas komisijas protokolu Nr. 42,  atklāti balsojot „par” –  Kārlis Pabērzs, Dace 

Vītola, Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs (jun.), Mārtiņš Felss, Daina Kalve, Aija Vetere, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt pašvaldības  kustamas mantas-  transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, 

1.reģistrācijas gads 24.05.2005., reģistrācijas numurs: JJ  804, izsoles rezultātus,  automobili 

ieguvis solītājs – M. A., personas kods [dzēsts] ar kārtas Nr.  1 (viens) , pēc 6 (sestā) soļa 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 1740 EUR. 

2. Nosolītā cena samaksājama divu nedēļu laikā pēc izsoles. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja nosolītāja vainas dēļ pirkuma līgums netiek noslēgts. 

4. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  I.Stupānei  sagatavot pirkuma līgumu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

Sēdi slēdz plkst.11:04 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 
                                  20.12.2018. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                               I.Randoha 
                                 20.12.2018. 

  

 

 

 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 19.decembrī                                                                                             

Pielikums  
                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 19. 12 2018. lēmumu  

                                                                                (sēdes protokols Nr.14., 6.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar mežaudzi „Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas 

 likuma 4.panta  pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5670 004 

0726), “Ļamānu Treks”, kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) 

pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

2019.gada 7.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 

150a, Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 10 000 

1.6. Izsoles solis EUR 200  

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas 

(nosacītās cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā 

pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2019.gada 1.februāra   līdz 2019.gada  

6.februāra, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno PDF formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 

1.februāra   līdz 2019.gada  6.februāra, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

 

2.  Objekta raksturojums 

 

2

2.1. 

Nosaukums/Adrese “Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads 

2

2.2. 

Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

5670 004 0726/5670 004 0726 

2

2.3. 

Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

pamats 

Uz 2013.gada 13.augusta Krustpils novada 

pašvaldības uzziņas par nekustamo īpašumu – 

“Ļamānu Treks”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, pamata īpašuma tiesības nostiprinātas 

Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 

maksātāja kods 90009118116. 

2

2.4. 

Apgrūtinājumi Aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā 

arī pilsētu lauku teritorijas – 0,52 ha. 

2

2.5. 

Zemes vienības konfigurācija, 

reljefs 

Neregulāras daudzstūra formas zemes gabals. 

Nelīdzens.  

2

2.6. 

Gruntsūdeņu līmenis No zema līdz augstam 

2

2.7. 

Komunikāciju pieejamība, 

apkārtne, piebraukšana 

Nav 

2

2.8. 

Zemes vienības platība un 

lietošanas veidu eksplikācija 

6 ha, no tiem 3.9 ha meža, 2.1 ha pārējās 

zemes 

2

2.9. 

Zemes vienības izmantošanas 

mērķis 

0401 – derīgo izrakteņu  ieguves teritorija 

2

2.10. 

Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas 

plānojuma 2013-2024.gadam Kūku pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, 

atļautais izmantošanas veids – mežu teritorija 

un lauku zemju teritorija. 

2

2.11. 

Kadastrālā vērtība uz 

01.01.2018. 

4032. 

2

2.12. 

Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām/noma 

- 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas 

brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas 

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 

1.8.punktā noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 



4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa 

izsoles komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv 

pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām 

nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie 

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

nevar iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, 

tad tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles 

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 7.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles 

dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas 

numuram.  



5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās 

neieradies uz izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies 

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, 

izsoles soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo 

objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, 

kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā 

punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par 

vienam izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un 

vaicā “Kurš sola vairāk?”. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens 

noslēdz solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas 

izsoles dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina 

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties 

ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta 

un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie 

uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts 

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts 

dalībniekam ar otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai 

pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam 

dalībniekam netiek atmaksāts un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu 

(izņemot 5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma 

saņemšanas tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no 

izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās 

personas starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 



6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles 

dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu 

par paša solīto augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek 

uzskatīta par nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu 

pieņem pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta 

atsavināšanas process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras 

ieturēts izsoles nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa 

pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt 

Krustpils novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas 

atsavināšanas likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai 

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus 

vai gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma 

maksas samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:        K.Pabērzs 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 19.decembrī                                                                                             
                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 19. 12 2018. lēmumu  

                                                                                (sēdes protokols Nr.14., 8.p.) 

 

NOLIKUMS 

„KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTS NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU PROJEKTIEM” 

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka sekojošu kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk 

pašvaldība), izvērtējot projektu pieteikumus, var piešķirt finansējumu LR likumdošanā 

noteiktajā kārtībā reģistrētajām biedrībām: 

a) projektiem konkursos, kurus izsludina Krustpils novada pašvaldība, 

b) līdzfinansējumam citu fondu apstiprinātajos projektos. 

1.2. Pašvaldības līdzekļi NVO atbalstam tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

 

2.ATBALSTS PROJEKTU KONKURSIEM, KURUS IZSLUDINA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Projektu konkursa izsludināšanas kārtība  

2.1.1. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.  

2.1.2. Paziņojumu par konkursu publicē Krustpils novada pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv. un Krustpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”. 

2. 2. Konkursa mērķi 

2.2.1. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Krustpils novadā. 

2.2.2. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves 

kvalitātes uzlabošanos. 

2.2.3.Veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. 

2.3. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi 

2.3.1. Biedrība var iesniegt ne vairāk kā divus projekta pieteikumus.  

2.3.2. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par euro 750. 

2.3.3.Projekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā  un ieguvējiem no projekta 

rezultātiem jābūt Krustpils novada iedzīvotājiem. 

2.3.4.Pašvaldības finansējumu piešķir biedrībām, kuru projekti : 

2.3.4.1. atbilst projektu konkursa mērķiem; 

2.3.4.2. piesaista vietējos iedzīvotājus un resursus, un brīvprātīgo darbu sabiedriski  

nozīmīgos projektos; 

2.3.4.3.īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām; 

2.3.4.4.piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas; 

2.3.4.5.veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas; 

2.3.4.6.īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus Krustpils novada iedzīvotājus; 

mailto:novads@krustpils.lv
http://www.krustpils.lv/


2.3.4.7.nodrošina vai piedāvā jaunus sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju  

grupai; 

2.3.4.8.iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi; 

2.3.4.9.ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei; 

2.3.4.10. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Krustpils novadā; 

2.3.4.11. tiek realizēti 1(viena) gada laikā no līguma par finansējuma piešķiršanu projekta 

īstenošanai noslēgšanas dienas. 

 

2.3.5.Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

2.3.5.1.  peļņas pasākumiem; 

2.3.5.2.  īstenotiem projektiem; 

2.3.5.3.  pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta pašvaldības citas 

programmas; 

2.3.5.4.  politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

2.3.5.5.  biedrībām, kas nav iesniegušas atskaiti par realizētajiem projektiem. 

2.3.5.6.  biedrībām par kurām ir konstatēts, ka pašvaldības finansēto projektu ietvaros 

uzstādītā infrastruktūra netiek uzturēta.  

      2.3.6.Projektā neattiecināmas ir šādas izmaksas: 

2.3.6.1. Projekta administrēšanas izmaksas (projekta vadītāja, grāmatveža, asistenta u.c. 

personāla izmaksas); 

2.3.6.2. Pasta, tālruņa un citi sakaru pakalpojumu izdevumi; 

2.3.6.3. Patēriņa preču un pakalpojumu izmaksas telpu ikdienas apsaimniekošanai 

(sadzīves ķīmijas un saimniecības preču izmaksas, maksa par elektroenerģiju, apkuri, 

komunālajiem pakalpojumiem); 

2.3.6.4. Izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem; 

2.3.6.1. Izmaksas, kas nav izsekojamas (bez attaisnojuma dokumentiem).  

2.4. Projekta iesniegšana 

2.4.1. Biedrība, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šī konkursa nolikuma  

noteikumus. 

2.4.2. Biedrība projekta pieteikuma oriģinālus vienā eksemplārā iesniedz personiski vai  

nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150a,  

Jēkabpils, LV- 5202. 

2.4.3. Biedrība  projekta pieteikumu un projekta izmaksu tāmi iesniedz arī elektroniski pdf 

formātā, nosūtot uz e- pasta adresi – konkurss@krustpils.lv 

2.4.4. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā  

–www.krustpils.lv, kā arī Krustpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 

Administratīvajā nodaļā 27. kabinetā. 

2.4.5. Projekta pieteikums sastāv no: 

2.4.5.1. parakstītas projekta pieteikuma veidlapas ( pielikums nr.1 ), kuras parakstījis 

biedrības pārstāvis ar paraksta tiesībām; 

2.4.5.2. projekta izmaksu tāmes (pielikums nr.2 ); 

2.4.5.3. informācijas par projektā piesaistītajiem speciālistiem (CV); 

2.4.5.4 citiem dokumentiem, kurus projekta iesniedzējs uzskata par būtiskiem projekta 

izvērtēšanai; 

2.4.6. Biedrība atbild par sniegto ziņu patiesumu. 

2.4.7. Projekta pieteikuma lapām kopā ar visiem pielikumiem jābūt sanumurētām un cauršūtām, 

diegu galiem nostiprinātiem uz pēdējās lapas ar attiecīgu uzlīmi, kurā norādīts cauršūto lapu 

skaits, organizācijas paraksttiesīgās personas uzvārds, amats, paraksts un datums. Projekta 

pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē ar atsauci uz iesniedzēju un ar norādi: „NVO projektu 

konkursam”, izņemot gadījumus, ja šī nolikuma 2.4.5.apakšpunkta dokumenti tiek iesniegti uz e-

pasta adresi- novads@krustpils.lv  elektroniski parakstīti, satur drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu. 

 2.4.8. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 
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2.5. Projektu pieteikumu vērtēšanas pamatkritēriji 

2.5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme un atbilstība konkursa mērķiem (pielikums 

Nr.5). 

 

3. ATBALSTS LĪDZFINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANAI 

CITU FONDU APSTIPRINĀTOS PROJEKTOS 

3.1. Krustpils novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu citu fondu apstiprināto projektu 

līdzfinansējumam Krustpils novadā reģistrētajām biedrībām, ja realizācija notiek Krustpils 

novada teritorijā. 

3.2. Pieteikšanās notiek gada periodā izsludināto projektu pieteikšanās laikā. 

3.3. Projektu iesniegumus izvērtē NVO atbalsta izvērtēšanas komisija. 

3.4. Projektu iesniegumus izvērtē, ņemot vērā šajā nolikumā definēto izvērtēšanas kārtību un 

kritērijus. 

3.5. Pašvaldība nodrošina atbalstu biedrības līdzfinansējumam līdz 100 % apmērā no paredzētā 

līdzfinansējuma, izskatot katru projektu atsevišķi, NVO atbalstam plānotā finansējuma ietvaros. 

 

4. NVO ATBALSTA IZVĒRTĒŠANAS  KOMISIJA UN PROJEKTU 

PIETEIKUMU  IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Iesniegtos dokumentus izvērtē ar Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu izveidota 

komisija 7 (septiņu) personu sastāvā ( turpmāk komisija). 

4.2. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 4 komisijas locekļi. 

4.3. Komisijas sēdes protokolē administratīvās nodaļas  darbinieks. 

4.4. Komisija var paredzēt papildus finansējumu līdz euro 150 apmērā sabiedrībai nozīmīgai, 

inovatīvai idejai.  

4.5. Komisija lemjot par līdzekļu piešķiršanu NVO atbalstam nedrīkst pārsniegt kārtējā  

budžeta gadā piešķirto apjomu. 

4.6. Komisija var pagarināt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu, to publicējot  

pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, kā arī nepieciešamības gadījumā citus termiņus, par to 

informējot projektu pieteikumu iesniedzējus. 

4.7. Ne ilgāk kā četru nedēļu laikā pēc projektu dokumentu iesniegšanas beigu termiņa komisija 

pieņem  lēmumus par atbalstītajiem projektiem. 

4.8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par projekta pieteikumu un biedrības 

reģistrācijas dokumentus. 

4.9. Komisija neizskata pēc termiņa iesniegtos projektu pieteikumus un projektu pieteikumus, ja 

biedrība neiesniedz šī nolikuma 4.8.punktā pieprasītos dokumentus komisijas norādītajā termiņā. 

4.10. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

4.11. Projekta iesniedzējam nav tiesības piedalīties projektu izvērtēšanas komisijas sēdē.  

4.12.Pēc projektu izskatīšanas komisija izvēlas piemērotākos projektus atbilstoši šajā  

nolikumā izvirzītajiem mērķiem un nosaka konkursa uzvarētājiem piešķirtā līdzfinansējuma  

apmēru. 

4.13. Komisija ir tiesīga noraidīt projekta pieteikumu, informējot par to iesniedzēju, kā arī 

norādot projekta pieteikuma noraidīšanas iemeslu. 

4.14. Ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas biedrība tiek rakstveidā 

informēta par projekta atbalstīšanu, piešķirtā finansējuma apmēru, līguma slēgšanas laiku vai 

projekta noraidīšanu.  

4.15. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv un Krustpils 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks”. 

 

5.LĪGUMS 

5.1. Pašvaldība ar biedrību slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta  

īstenošanai, līgumā nosakot: 

5.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 
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5.1.2. finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas kārtību un  

termiņus; 

5.1.3. Finansējuma izlietojuma pārraudzību un kontroli (pielikums Nr.6). 

 

6.PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 
6.1. Biedrība, kura saņēmusi finansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 

termiņa, iesniedz pašvaldībā: 

6.1.1. Saturisko atskaiti (pielikums Nr.3); 

6.1.2. finansējuma izlietojuma atskaiti (pielikums Nr.4) un darījumus apliecinošo 

dokumentu (čeki, kvītis, pavadzīmes, dokumenti, kas apstiprina maksājumu veikšanu 

u.c.) kopijas, pēc pieprasījuma uzrādot oriģinālus. 

6.2. Pašvaldībai ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt projekta: 

6.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi projekta īstenošanas laikā; 

6.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta īstenošanas laikā un viena gada laikā 

pēc  

projekta īstenošanas beigām. 

6.2.3. izveidotās infrastruktūras uzturēšanas, iegādāto pamatlīdzekļu pieejamības 

pārbaudi  3 gadus pēc projekta īstenošanas. 

6.3. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, Krustpils novada domes Finanšu komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma 

atmaksu. 

6.4. Ja projekta aktivitātes plānotas 2 (divu) kalendāro gadu ietvaros, biedrība līdz 15.janvārim 

iesniedz finansējuma izlietojuma uz 31.decembri atskaiti, atbilstoši šī Nolikuma 6.1.1., 6.1.2. 

punkta prasībām.  

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

7.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Krustpils novada pašvaldības domes sēdē. 

7.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Krustpils novada domes 23.03.2016. lēmumu 

(protokols Nr.5., 9.p.) apstiprinātais nolikums “Krustpils novada domes atbalsts nevalstisko 

organizāciju darbībai ”  

 

 

Domes priekšsēdētājs:        K.Pabērzs 

  



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 19.decembrī                                                                                             

Pielikums  
                                                                              APSTIPRINĀTS 

 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

 19. 12 2018. lēmumu  

                                                                                (sēdes protokols Nr.14., 9.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

 piecu zemes vienību ar mežaudzi „Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta  pirmo daļu, 

8.panta otro un sesto daļu, 10.panta pirmo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – piecu zemes vienību (kadastra Nr. 5668 

006 0126), “Blāzmas”, kas atrodas  Krustpils pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) 

pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2019.gada 

7.februārī plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

1.4. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 300 000 

1.6. Izsoles solis EUR 3000 

1.7. Drošības nauda - 10% apmērā no izsolāmā Objekta pārdošanas sākumcenas (nosacītās 

cenas), jāieskaita Krustpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9.Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- samaksa veicama divu mēneša laikā pēc 

izziņas norēķinam par izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

1.10.1. elektroniski piesakoties uz e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv; Izsoles dalībnieku 

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta no 2019.gada 1.februāra   līdz 2019.gada  

6.februāra, plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno PDF formā dokuments par 

reģistrācijas un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma 

mailto:novads@krustpils.lv
mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


prasībām, ar nosacījumu, ka izsoles dienā dalībnieks pirms izsoles uzrāda un/vai iesniedz visu 

dokumentu oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta Krustpils novada domes, reģistrācijas Nr.90009118116,  SEB bankas 

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2019.gada 1.februāra   

līdz 2019.gada  6.februāra, plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

 

2.1. Nosaukums/Adrese “Blāzmas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

2.2. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

5668 006 0126/ zemes vienību kadastra apzīmējumi: 5668 

005 0032; 5668 005 0103; 5668 006 0127; 5668 007 

0056; 5668 007 0057. Īpašums sastāv no 5 (piecām) 

zemes vienībām ar kopējo platību 76,7 ha. 

2.3. Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

pamats 

Uz 2009.gada 9.februāra Krustpils pagasta padomes 

uzziņas par nekustamo īpašumu  Krustpils pagasta 

Blāzmas pamata īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils 

pagasta pašvaldībai, reģistrācijas  kods 90000024402. 

2.4. Apgrūtinājumi Zemesgrāmatā un VZD Kadastrā reģistrētie 

apgrūtinājumi: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0032: 

- Ceļa servitūta teritorija – 0.03 ha; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 005 0103: 

- No  10 līdz 25 kilometriem garas ūdensteces vides 

un dabas resursu aizsardzības  aizsargjoslas teritorija 

lauku apvidos – 3.4 ha, 

- Regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) 

aizsargjoslas teritorija – 1, 47 ha; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0127: 

- Aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 

– 0,14 ha; 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0057: 

- Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem – 0,35 ha; 

- Regulētās ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) 

aizsargjoslas teritorija – 0,73 km, 

- Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovatiem – 0,1 ha. 

 

Noteiktie apgrūtinājumi būtiski neierobežo Objekta 

izmantošanas iespējas. 

2.5 Kadastrālā vērtība uz 

01.01.2018. 

28059 EUR. 

2.6 Ziņu par pirmpirkuma 

tiesīgām personām/noma 

-/ nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5668 007 0056, līdz 2018.gada 

31.decembrim bija Bērziņa Variešu pagasta zemnieku 

saimniecībai "DELLES", reģ.Nr. 45404002961. 

2.7. 
   Zemes vienība 

8,8 ha (kad. apz. 5668 005 0032), zemes robežu plānā 

4.zemes gabals 

2.8. Vidējais LIZ kvalitātes 

novērtējums ballēs 
0 

2.9. Zemes vienības platība un Saskaņā ar LR VZD kadastra datiem, zemes kopējā 



sastāvs platība ir 8,8 ha,  no tiem mežs 8,6 ha, zeme zem ūdeņiem 

0,2 ha. 

2.10. Zemes vienības konfigurācija Neregulāra daudzstūra formas zemes gabals. 

2.11. Zemes vienības reljefs Līdzens. 

2.12. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs/augsts. 

2.13. Komunikācijas Nav. 

2.14. 
Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas 

veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024. gadam Krustpils pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti vērtējamā zemes vienība atrodas: mežu 

teritorijā (M). 

2.15. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav sastāvā. 

2.16. 

Mežaudzes raksturojums 

Mežs aizņem 8,6 ha, jeb 98% no zemes vienības kopējās 

platības. Meža augsnes ir nosusinātas auglīgas kūdras 

augsnes. Mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgās koku 

sugas priede un egle. Mežaudžu vecumstruktūru veido 

briestaudzes. Mežistrādi var veikt visa gada garumā. 

Pievešanas attālums svārstās robežās no 50 m līdz 500 m. 

Piebraukšana pie zemes gabala sākumā no vietējas 

nozīmes autoceļa V811 Spuņgēni – Vilkukrogs, kas klāts 

ar labas kvalitātes grants ceļa segumu. Piebraukšana pie 

paša zemes gabala ar vieglo autotransportu nav iespējama. 

Autotransports jāatstāj ceļa malā un ejot ar kājām ~50 m 

attālumā jāšķērso citu īpašnieku zemes gabali. 

2.17.    Zemes vienība 34,6 ha (kad. apz. 5668 005 0103) 

2.18. Vidējais LIZ kvalitātes 

novērtējums ballēs 
25 

2.19. 

Zemes vienības platība un 

sastāvs 

Saskaņā ar LR VZD kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 34,6 ha,  no tiem lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme (LIZ) 1,1 ha, mežs 32,0 ha, zeme zem ūdeņiem 1,5 

ha. 

2.20. Zemes vienības konfigurācija Neregulāra daudzstūra formas zemes gabals. 

2.21. Zemes vienības reljefs Līdzens. 

2.22. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs/augsts. 

2.23. Komunikācijas Nav. 

2.24. 
Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas 

veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024. gadam Krustpils pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti vērtējamā zemes vienība atrodas: 

lauksaimniecības teritorijā (L) un mežu teritorijā (M). 

2.25. 

Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 1,1 ha, 

jeb 3% no zemes vienības kopējās platības. LIZ netiek 

apsaimniekota. Zeme nav meliorēta. Vidējais LIZ 

kvalitātes novērtējums 25 balles. 

Piebraukšana pie zemes gabala sākumā no vietējas 

nozīmes autoceļa V782 Jēkabpils  - Antūži – Medņi, kas 

klāts ar labas kvalitātes grants ceļa segumu. Piebraukšana 

pie paša zemes gabala ar vieglo autotransportu nav 

iespējama. Autotransports jāatstāj ceļa malā un ejot ar 

kājām ~200 m attālumā jāšķērso citu īpašnieku zemes 

gabali. 

2.26. 

Mežaudzes raksturojums 

Mežs aizņem 32,0 ha, jeb 92% no zemes vienības kopējās 

platības. Meža augsnes ir nosusinātas auglīgas kūdras 

augsnes. Mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgā koku suga 



bērzs. Mežaudžu vecumstruktūru veido briestaudzes. 

Mežistrādi var veikt visa gada garumā. Pievešanas 

attālums svārstās robežās no 200 m līdz 1400 m. 

Piebraukšana pie paša zemes gabala ar vieglo 

autotransportu nav iespējama. Autotransports jāatstāj ceļa 

malā un ejot ar kājām ~200 m attālumā jāšķērso citu 

īpašnieku zemes gabali. 

2.27. 
   Zemes vienība 

6,2 ha (kad. apz. 5668 006 0127), zemes robežu plānā 

1.zemes gabals 

2.28. Vidējais LIZ kvalitātes 

novērtējums ballēs 
- 

2.29. 
Zemes vienības platība un 

sastāvs 

Saskaņā ar LR VZD kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 6,2 ha,  no tiem mežs 5,9 ha, zeme zem ūdeņiem 

0,1 ha, zeme zem ceļiem 0,2 ha. 

2.30. Zemes vienības konfigurācija Neregulāra daudzstūra formas zemes gabals. 

2.31. Zemes vienības reljefs Līdzens. 

2.32. Gruntsūdeņu līmenis Zems/vidējs/augsts. 

2.33. Komunikācijas Nav. 

2.34. 
Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas 

veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024. gadam Krustpils pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti vērtējamā zemes vienība atrodas: mežu 

teritorijā (M). 

2.35. Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav sastāvā. 

2.36. 

Mežaudzes raksturojums 

Mežs aizņem 5,9 ha, jeb 95% no zemes vienības kopējās 

platības. Meža augsnes ir nosusinātas auglīgas kūdras 

augsnes un sausas auglīgas minerālaugsnes. Mežaudžu 

sastāvu pamatā veido augstvērtīgās koku sugas priede un 

bērzs. Mežaudžu vecumstruktūru pamatā veido pieauguša 

vecuma audzes un vidēja vecuma audzes. Mežistrādi var 

veikt visa gada garumā. Pievešanas attālums svārstās 

robežās no 200 m līdz 500 m. Piebraukšana pie zemes 

gabala sākumā no neliela vietējas nozīmes grants seguma 

autoceļa līdz mājām “Braunsala”. Piebraukšana pie paša 

zemes gabala ar vieglo autotransportu nav iespējama. 

Autotransports jāatstāj ceļa malā un ejot ar kājām ~200 m 

attālumā jāšķērso citu īpašnieku zemes gabali. 

2.37. 
   Zemes vienība 

11,6 ha (kad. apz. 5668 007 0056), zemes robežu plānā 

2.zemes gabals 

2.38. Vidējais LIZ kvalitātes 

novērtējums ballēs 
40 

2.39. 
Zemes vienības platība un 

sastāvs 

Saskaņā ar LR VZD kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 11,6 ha,  no tiem lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme (LIZ) 11,3 ha, zeme zem ūdeņiem 1,3 ha. 

2.40. Zemes vienības konfigurācija Neregulāra daudzstūra formas zemes gabals. 

2.41. Zemes vienības reljefs Līdzens. 

2.42. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs/augsts. 

2.43. Komunikācijas Nav. 

2.44. 
Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas 

veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024. gadam Krustpils pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti vērtējamā zemes vienība atrodas: 

lauksaimniecības teritorijā (L) un mežu teritorijā (M). 

2.45. Lauksaimniecībā Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 11,3 



izmantojamās zemes 

raksturojums 

ha, jeb 97% no zemes vienības kopējās platības. LIZ tiek 

apsaimniekota. Zeme nav meliorēta. Vidējais LIZ 

kvalitātes novērtējums 40 balles. 

Piebraukšana pie zemes gabala no vietējas nozīmes 

autoceļa V782 Jēkabpils  - Antūži – Medņi, kas klāts ar 

labas kvalitātes grants ceļa segumu.  

2.46. Mežaudzes raksturojums Mežs nav sastāvā. 

2.47. 
   Zemes vienība 

15,5 ha (kad. apz. 5668 007 0057), zemes robežu plānā 

3.zemes gabals 

2.48. Vidējais LIZ kvalitātes 

novērtējums ballēs 
15 

2.49. 

Zemes vienības platība un 

sastāvs 

Saskaņā ar LR VZD kadastra datiem, zemes kopējā 

platība ir 15,5 ha,  no tiem lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme (LIZ) 2,4 ha, mežs 12,2 ha, zeme zem ūdeņiem 0,9 

ha. 

2.50. Zemes vienības konfigurācija Neregulāra daudzstūra formas zemes gabals. 

2.51. Zemes vienības reljefs Līdzens. 

2.52. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs/augsts. 

2.53. Komunikācijas Nav. 

2.54. 
Zemes vienības plānotais 

(atļautais) izmantošanas 

veids 

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024. gadam Krustpils pagasta teritorijas funkcionālā 

zonējuma karti vērtējamā zemes vienība atrodas: 

lauksaimniecības teritorijā (L) un mežu teritorijā (M). 

2.55. 

Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 2,4 ha, 

jeb 15% no zemes vienības kopējās platības. LIZ tiek 

izmantota kā pļava. Zeme nav meliorēta. Vidējais LIZ 

kvalitātes novērtējums 15 balles. 

Piebraukšana pie zemes gabala no vietējas nozīmes 

autoceļa V782 Jēkabpils  - Antūži – Medņi, kas klāts ar 

labas kvalitātes grants ceļa segumu.  

2.56. 

Mežaudzes raksturojums 

Mežs aizņem 12,2 ha, jeb 79% no zemes vienības kopējās 

platības. Meža augsnes ir nosusinātas auglīgas kūdras 

augsnes. Mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgā koku suga 

bērzs. Mežaudžu vecumstruktūru veido briestaudzes. 

Mežistrādi var veikt visa gada garumā. Pievešanas 

attālums svārstās robežās no 0 m līdz 600 m. Piebraukšana 

pie zemes gabala no vietējas nozīmes autoceļa V782 

Jēkabpils  - Antūži – Medņi, kas klāts ar labas kvalitātes 

grants ceļa segumu. 

2.57. 

Apkārtne, satiksme 

OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Krustpils pagastā, 

apdzīvotas vietas Spuņģēni tuvumā, ~ 10 - 12 km attālumā 

no pagasta un novada centra (Krustpils). Tuvāko apkārtni 

pamatā veido meža zemes, lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes un atsevišķas lauku viensētas. Piebraukšana pie 

zemes gabaliem jau aprakstīta iepriekš.  Autotransporta un 

gājēju plūsma gar īpašumiem praktiski nav vai ir zemas 

intensitātes.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā  ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas 

brīdim ir veikusi šī nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas 

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 



3.2. Ja personas vēlas izsolē būt par skatītājiem, ir jāuzrāda kvīts par šī nolikuma 1.8.punktā 

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

4.1.   Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  

4.1.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota personas, uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.1.1.4.Pašvaldības izziņu par parāda neesamību attiecībā pret pašvaldību (pieprasa izsoles 

komisija); 

4.1.1.5.notariāli vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. 

Pilnvarā jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

4.2.juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību: 

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo Objektu 

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

4.2.4.apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju; 

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

4.2.6.uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu 

pārstāvniecības tiesībām; 

4.2.7. VID izziņu (datorizdruku no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām 

pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībniekam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

4.2.8. pilnvaru pārstāvēt dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv personas, kuras 

pārstāvniecības tiesības neizriet no šo noteikumu 4.2.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā 

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš; 

4.3.1.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu fiziskām vai juridiskām personām minētie dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

4.3.1.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar 

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

4.4. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda 

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

4.4.2. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskas 

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

4.4.6. izsniegšanas datums, reģistrācijas paraksts, ja ir notikusi elektroniski reģistrācija, tad tiek 

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

4.5. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2019.gada 7.februārī plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 



5.2. Pie ieejas izsoles telpā, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas 

apliecību un pasi vai personas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka 

reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

5.3.Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka 

reģistrācijas apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz 

izsoli. 

5.4. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku 

ierašanos. Ja izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā 

nolikuma 5.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies 

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.5.Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo objektu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles 

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

5.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo objektu 

piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas 

paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā 

norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais 

dalībnieks solījumu neveic, tiek uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums 

viņām netiek atmaksāts. 

5.8. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai par vienam 

izsoles solim. 

5.9. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kārtas numuru un piedāvāto cenu un vaicā 

“Kurš sola vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes 

atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesitiens noslēdz 

solīšanu. 

5.10. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles 

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

5.11. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un kārtas izsoles 

dalībnieka nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās 

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

5.12. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 

parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles 

dalībnieks, kurš nosolījis objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no 

nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta 

un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie 

uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts 

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 5.12.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar 

otro augstāko nosolīto cenu un šī personas atsakās parakstīt protokolu vai pirkuma līgumu, viņa 

zaudē tiesības uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts 

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 

5.7.punktā minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas 

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

5.15. Izsole tie atzīta par nenotikušu un nodrošinājums netiek atmaksāts nevienam no izsoles 

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

6.Izsoles protokola, rezultātu apstiprināšana un norēķini par nosolīto objektu 

6.1.  Izsoles komisija 7 darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu. 

6.2. Izsoles rezultātus apstiprina Krustpils novada dome 30 dienu laikā pēc maksājumu 

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 



6.3. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no izsoles 

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

6.4.Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par objekta nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas 

starpniecību 7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.5. Izsoles dalībniekam divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

6.6. Ja īpašumu nosolījušais dalībnieks šo noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņa nav 

norēķinājies  šajos noteikumos minētājā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Izsoles 

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

6.7.Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, 

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

6.8. Izsoles komisija 2 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 6.7.punktā noteiktās pirkšanas 

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

6.9. Ja 6.7.punktā noteiktais izsoles dalībnieks no objekta pirkuma atsakās, vai izziņā norēķinam 

par izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par 

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.10. Ja 6.3.punktā noteiktajā termiņā pirkuma līgums netiek parakstīt, objekta atsavināšanas 

process tiek apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles 

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

6.11. Sūdzības par izsoles komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Krustpils 

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

7.1.  ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks; 

7.2.ja izsole bijusi izziņot, pārkāpjot šos noteikumu vai Publikās personas mantas atsavināšanas 

likumu; 

7.3.ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi 

noraidīts kāds pārsolījums; 

7.4. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā; 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

7.6.ja izsole starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai 

gaitu; 

7.7. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo objektu, neveic pirkuma maksas 

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

7.8. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 6.7.punktu, 

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

7.9. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē; 

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:        K.Pabērzs 


