
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2021. gada 30.jūnijā Nr. 14. 

Sēde sasaukta plkst.  13:00 

Sēdi atklāja plkst.  13:00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (1. – 14. darba kārtības jautājums) 

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa (15. darba kārtības jautājums) 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raimonds Spēks, finansiste Baiba Voltmane, jurists Ivars Jaševs, juriste Ilze 

Stupāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Kauranena, personāla vadības speciāliste 

Rasma Mazulāne, arhīva pārvaldības speciāliste Maija Alksne. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Egils Jaksons, Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs (jun.) - attaisnojošu iemeslu dēļ. 
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Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta „ Ziedugravas” apstiprināšanu  

2.  Par zemes ierīcības projekta „ Jaundruvasnieki” apstiprināšanu  

3.  Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā  

4.  Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

5.  Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads trešās izsoles 

rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

6.  Par nekustamā īpašuma  “Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās 

izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu  

7.  Par nekustamā īpašuma  “Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

8.  Par nekustamā īpašuma  “Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

9.  Par nekustamā īpašuma ar adresi  “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

10.  Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra Krustpils novada domes lēmumā “Par 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”  

11.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

12.  Par nekustamā īpašuma nodokļa, īres un komunālo pakalpojumu parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

13.  Par nekustamā īpašuma  “Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

14.  Par nekustamā īpašuma  “Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

15.  Par atvaļinājuma kompensācijas izmaksu  Krustpils novada domes priekšsēdētājam 

K.Pabērzam  

 

 

1. 

Par zemes ierīcības projekta „ Ziedugravas” apstiprināšanu 

        Ziņo M.Alksne. 

Izskatot SIA “LL projekti”, reģistrācijas Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes iela 

13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5214,  sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja 

Edgara Kauranena (sertifikāts CA Nr.0015. )  2021.gada 21.jūnija  iesniegumu Nr.082-2021  

par zemes ierīcības projekta “Ziedugravas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Ziedugravas”, Krustpils pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5668 006 0348 uzsākts pēc tā īpašnieku: A. P., personas 

kods 0[..]; D. L., personas kods [..]; I. V., personas kods [..]; J. V., personas kods [..]; M. V., 

personas kods [..] un S. Z., personas kods [..]2020.gada 24.augusta iesnieguma. Projekts 



izstrādāts pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 

8.jūlija sēdes lēmumu 1, protokols Nr.16 “Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

Krustpils pagastā /5668 006 0348, Ziedugravas/.”  

Nekustamais īpašums “Ziedugravas”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, ar kadastra 

numuru 5668 006 0348 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0348 

ar kopējo platību 4.5 ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0348, kurai 

izstrādāts zemes ierīcības projekts, pēc kadastra informācijas datiem atrodas Zemesgrāmatā 

reģistrēts A. P. piederošs ēku un būvju īpašums “Ziedugravas” ar kadastra Nr.56685060045, 

sastāvošs no ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5668 006 0348 001, 5668 006 0348 002 un daļa 

no  citas fiziskas  personas īpašumā esošām ēkām  5668 006 0044 007, 5668 006 0044 008.  

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Ziedugravas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 56680060348 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta digitālā 

veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes ierīcības projekts izstrādāts 

pamatojoties uz 1993.gada 8.jūnija zemes robežu plānu (robežas, apvidus situāciju un 

apgrūtinājumus noteica Latvijas Valsts zemes ierīcības firma “Zemesprojekts” 1993. gada 

4.februārī). Īstenojot projektu, atbilstoši LR MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 

”Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā 

uzmērīšana, jāprecizē zemes vienību kopplatība , apgrūtinājumi un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „ Ziedugravas”, Krustpils 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0348, ar platību 

4,5 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0587 – 1.5 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0588 – 3.0 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Ziedugravas” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0587 atstājama adrese 

un nosaukums“Ziedugravas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma  

lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2) Projektētajai zemes vienībai Nr.2 5668 006 0588 piešķirams nosaukums “Ziedulauks”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads. Noteikt nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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 2020. gada 8.jūlija sēdes lēmumu 1, protokols Nr.16 

“Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Krustpils pagastā /5668 006 0348, Ziedugravas/” 



un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Edgara Kauranena  (sertifikāts Nr. CA0015) 

2021.gada 21.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta “Ziedugravas” apstiprināšanu un, 

ņemot  vērā Edgara Kauranena sagatavoto zemes ierīcības projektu “Ziedugravas”, atklāti 

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Ziedugravas” ( nekustamā īpašuma kadastra numurs  

5668 006 0348), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5668  006 0348, ar platību 4,5 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0587 ar platību 1,5 ha  

atstāt adrei un nosaukumu “Ziedugravas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads. Noteikt 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu5668 006 0588 ar platību 3,0 ha 

piešķirt nosaukumu “Ziedulauks”, Krustpils pagasts, Krustpils novads un noteikt nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

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

zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. 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.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

2. 

Par zemes ierīcības projekta „ Jaundruvasnieki” apstiprināšanu 

 

Izskatot SIA “TP aģentūra”, reģistrācijas Nr.45403031893, juridiskā adrese:”Upmaļi”, 

Salas pagasts, Salas novads, LV-5214,  sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara 

Meldrāja 2021.gada 28.jūnija iesniegumu Nr.TP-14  par zemes ierīcības projekta 

”Jaundruvasnieki”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Jaundruvasnieki”, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 56760050096 uzsākts pēc tā īpašnieka G. G., adrese: [..], 

pilnvarotās persona J. G. 2021.gada 29.aprīļa iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no trīs 

zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts izstrādāts neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 5676 005 0095  ar platību 14,2 ha, pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 

Zemes lietu komisijas 2021. gada 31.marta lēmumu (sēdes protokols  Nr. 8, p.17) “Par atļauju 

izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā /Jaundruvasnieki/”.  

Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Jaundruvasnieki” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 56760050095 zemes robežas nav instrumentāli uzmērītas 

Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM un projekta grafiskā daļa nav izstrādāta 

digitālā veidā ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Zemes vienības sadalīšanas 

priekšlikums izstrādāts uz 1993.gada 24. septembra zemes robežu plāna pamata. Īstenojot 

projektu, atbilstoši LR MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 ”Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi”, jāveic atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, jāprecizē 

zemes vienību kopplatība, apgrūtinājumi un zemes lietošanas veidi. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Jaundruvasnieki”, 

Mežāres pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56760050095, ar 

platību 14,2 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1 un nr.2) : 

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0369  -  platība 9,9 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0370  -   platība 4,3 ha. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Jaundruvasnieki” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Jaunveidojamai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0369  -  

platība 9,9 ha atstājams nosaukums „Jaundruvasnieki”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Noteikt nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība. 

2) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0370  -  

platība 4,3 ha – piešķirt jaunu nosaukumu “Lauku Druvasnieki”, Mežāres pagasts,  Krustpils 

novads un noteikt nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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 2021.gada 31.marta  lēmumu (sēdes 

protokols Nr.8. p.17   „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres pagastā 

/Jaundruvasnieki/)” un sertificēta zemes ierīcības darbu veicēja Aivara Meldrāja  (sertifikāts 

Nr.AA0099) 2021.gada 28.jūnija iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Jaundruvasnieki” 



apstiprināšanu un, ņemot  vērā Aivara Meldrāja sagatavoto zemes ierīcības projektu 

“Jaundruvasnieki”, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, 

Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Jaundruvasnieki”( nekustamā īpašuma kadastra 

numurs  56760050096), atrašanās vieta – Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 005 0095, ar platību 14,2 ha   sadalīšanai divās zemes vienībās, 

(grafiskajā daļā nr.1 un nr.2). 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0369  -  platība 9,9 ha, 

atstāt nosaukums „Jaundruvasnieki”, Mežāres pagasts, Krustpils novads. Noteikt nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķi: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 005 0370  -  platība 4,3 ha – 

piešķirt jaunu nosaukumu “Lauku Druvasnieki”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads un noteikt 

nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi: 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

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

zemes vienībām. 

5. Noteikt, ka īstenojot zemes ierīcības projektu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu 

platības var tikt precizētas. 

6. 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.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa  

 

3. 

Par personas reģistrēšanu dzīvokļu rindā 

 

Krustpils novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) saņemts Ž. F., personas kods [..] 

(turpmāk arī – Iesniedzēja), iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.1-11.1/21/1571). 

Iesniedzēja lūdz piešķirt viņai dzīvokli, jo pašreiz uzturas sociālajā dzīvoklī Kūku pagastā un 

nav pastāvīgas dzīvesvietas. Viena audzina dēlu. 

Kūku pagasta pārvaldes vadītājs lūdz reģistrēt Iesniedzēju dzīvokļu rindā. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Skatot Iesniedzējas iesniegumu un izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus 

secināms, ka Iesniedzēja atbilst personai, kurai sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājuma 

risināšanā. Ņemot vērā, ka Iesniedzēja dzīvo sociālajā dzīvoklī – pagaidu dzīvojamā telpā, tad 

persona atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir nodrošināta ar 

pagaidu dzīvojamo telpu, tajā paša laikā Iesniedzēja reģistrējama dzīvokļu rindā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo, trešo, 

ceturto daļu, 9.pantu,  atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodrošināt Ž. F., personas kods [..], ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz pašvaldības 

dome vai tās deleģētā institūcija pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 

izīrēšanu. 

2. Reģistrēt Ž. F. dzīvokļu izīrēšanas rindā Kūku pagasta teritorijā.  

3. Ja pēc Iesniedzējas reģistrēšanas dzīvokļu izīrēšanas rindā zūd apstākļi, kuri bijuši 

par pamatu viņas atzīšanai par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības 

saņemšanai, Iesniedzējas pienākums ir nekavējoties par to paziņot pašvaldībai. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

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

 

 

4. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 14.jūnijā saņemts Z. L., personas kods [..] 

(turpmāk arī – Iesniedzējs), iesniegums, reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-11.1/21/1690. 

Iesniedzējs deklarēts Slokas iela 36-35, Jūrmala. Iesniedzējs lūdz piešķirt dzīvojamo platību 

“Kūkas Nr. 2” - 3, Krustpils novada Kūku pagastā, jo sakarā ar aiziešanu izdienas pensijā no 

Valsts policijas izbeigts dienesta dzīvokļa īres līgums.  

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par 

īres līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Dzīvoklis “Kūkas Nr. 2” - 3, Krustpils novada Kūku pagastā ir Krustpils novada 

pašvaldības īpašums. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldībām 

autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt 

šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja 
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šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 

īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. 

Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo 

telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida 

palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības 

domes saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas 

secībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmo 

daļu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas lietošanas tiesības Z. L., personas kods [..] uz dzīvokli 

“Kūkas Nr. 2” - 3, Krustpils novada Kūku pagastā uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās 

telpas  īres līgumu, paredzot īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, 

ja nav īres un saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas 

parādu. 

2. Z. L. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses.  

3. Ja Z. L. lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamās telpas īres 

līgumu, tad tiks uzskatīts, ka viņš atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  

4. Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres 

un komunālo pakalpojumu līgumu ar Z. L. un nodot dzīvokli “Kūkas Nr. 2” - 3, Krustpils 

novada Kūku pagastā ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu katru reizi uz tādu 

pašu termiņu, kāds noteikts lēmumā, ja nav pretenziju par līguma saistību izpildi. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc 

deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

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

 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma  “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

trešās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrās 

izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 10, 25.punkts), ar kuru tika 

nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada 
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pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt 

Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2205 EUR. 

Komisijas izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā netika iesniegts neviens 

pieteikums dalībai Īpašuma izsolei. Īpašuma izsoles noteikumu 5.1.1.apakšpunktā paredzēts, ka 

izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu,  pēc trešās 

nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var ierosināt: 

1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 

2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 

3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina atcelt 

lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 

3.punktu,  atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu trešo izsoli nekustamajam īpašumam “Uzkalni”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5668 006 0207, ar kopējo platību 0,8949 ha. 

2. Atcelt nekustamā īpašuma “Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 006 0207,  atsavināšanu. 

 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma  “Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu 

 

Jautā K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns, paskaidro I.Jaševs. 

 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 30.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 2500 EUR. 

Komisijas izsludinātajā pieteikumu iesniegšanas termiņā netika iesniegts neviens 

pieteikums dalībai Īpašuma izsolei. Īpašuma izsoles noteikumu 5.1.1.apakšpunktā paredzēts, ka 

izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies, līdz 

ar to izsoles sākumcena netika pārsolīta. Pašvaldības domei jāpieņem vienu no lēmumiem 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, kur noteikts, 

ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 
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2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Komisija ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 

3.punktu,  atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam “Vārpaine”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0303 ar kopējo platību 0,5162 ha. 

2. Atcelt nekustamā īpašuma “Vārpaine”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5646 006 0303,  atsavināšanu 

 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma  “Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 27.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 3320 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 3420 EUR nosolīja – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRTIŅMUIŽA”, 

reģistrācijas numurs 45403013898. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Krūmaine”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 004 0529 ar kopējo platību 0,98 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 



ieguvis solītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRTIŅMUIŽA”, reģistrācijas numurs 

45403013898 (turpmāk - Pircējs), adrese – “Ratnīca”, Kūku pagasts, Krustpils novads, par 

nosolīto cenu 3420 EUR (turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma  “Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 31.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 3000 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 3100 EUR nosolīja – Jēkabpils rajona Mežāres pagasta zemnieku saimniecība 

“MAVRJĀŅI”, reģistrācijas numurs 55401016571. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lāstekas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 007 0184 ar kopējo platību 0,78 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Jēkabpils rajona Mežāres pagasta zemnieku saimniecība 

“MAVRJĀŅI”, reģistrācijas numurs 55401016571 (turpmāk - Pircējs), adrese – 

“Rožusala”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, par nosolīto cenu 3100 EUR 

(turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma ar adresi  “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma ar adresi “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu” (sēdes protokols Nr. 10, 26.punkts), 

ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu ar adresi “Sudrabi”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) 

apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 

1435 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās viens dalībnieks, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu 3.2.apakšpunktu, ja uz izsoli ir reģistrējies viens 

dalībnieks, tad viņam tiek piedāvāts iegādāties izsoles objektu par izsoles sākumcenu, kura 

paaugstināta vismaz par vienu soli. Pārsolot izsoles sākumcenu par vienu soli Īpašumu par 

nosolīto cenu 1485 EUR nosolīja E. B., personas kods [..]. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 



Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5694 008 0008 ar kopējo platību 0,26 ha izsoles rezultātu, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – E. B., personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), 

adrese – “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, par nosolīto cenu 1435 EUR 

(turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu un nav lūdzis samaksas termiņa pagarinājumu. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

10. 

Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra Krustpils novada domes lēmumā “Par 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” 

Informē K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk –pašvaldība) dome 2020.gada 30.decembrī 

pieņēma lēmumu “Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu” (sēdes protokols Nr.23, 23.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt apstiprināt 

atsavināšanas rezultātus un pirkuma līguma slēgšanu ar ieguvējiem. 

Pašvaldībai piederošo zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas (būves), 

iegādājās, zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieki, kuri 2021.gada 16.februārī 

iesniedza pašvaldībā lūgumu, atļaut nekustamo īpašumu “Lidlauka ceļi” izpirkt  līdz 2022.gada 

28.februārim. 

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta ceturtajā daļā 

noteiktajam, būves kopīpašniekiem, ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo pašvaldības 

īpašumu.  

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 441.panta piekto daļu, pārdodot 

apbūvētu publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt ilgāks 

par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 



nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu 

kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, atklāti balsojot ar 12 balsīm 

"Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Izdarīt grozījumus 2020.gada 30.decembra Krustpils novada domes lēmumā “Par Krustpils 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu” (sēdes protokols Nr.23, 

23.punkts) 2.punktā, to izsakot jaunā redakcijā: 

“2.Slēgt pirkuma līgumu ar Pircējiem par nekustamā īpašuma pirkšanu uz nomaksu, ar 

nomaksas termiņu ne  ilgāku par pieciem gadiem, skaitot  no 2020.gada 30.decembra. Pirkuma 

līgumā par atlikto maksājumu, Pircējiem: jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās 

pirkuma maksas daļas; jāmaksā par  pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 

- nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu.” 

 

11. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

Krustpils novada pašvaldībā 2021.gada 29.jūnijā saņemts V. F. iesniegums, reģistrēts 

pašvaldībā ar Nr.2.1-11.1/21/1802,ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību adrese, Krustpils 

novada Kūku pagastā, ģimenes apstākļu dēļ. 

Iesniegumu saskaņojis Kūku pagasta pārvaldes vadītājs un lūdz pieņemt lēmumu par īres 

līguma slēgšanu uz sešiem mēnešiem. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka V. F. uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav 

zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā viņš varētu dzīvot. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldībām autonomā funkcija, sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļā noteikts, 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, šī likuma 6. 

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

noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu un, 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. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 9. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17.panta pirmo 



daļu, Dzīvojamo telpu īres likuma 6., 8. un 9.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtība V. F., uz dzīvokli “Mežsūnas -6” 

Kūku pagasts Krustpils novads uz sešiem mēnešiem un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

paredzot īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu uz tādu pašu termiņu, ja nav īres un 

saņemto pamatpakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksas parādu. 

2. V. F. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamās telpu īres līgumu 

un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

 3.Ja V. F. lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nenoslēdz dzīvojamās telpas īres līgumu, tad 

tiks uzskatīts, ka viņš atsakās slēgt līgumu un lēmums zaudē spēku.  

4.Uzdot Kūku pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu ar V. F. un nodot dzīvokli “Mežsūnas -6” Kūku pagasts 

Krustpils novads ar nodošanas -pieņemšanas aktu. 

5. Kūku pagasta pārvaldes vadītājam ir tiesības pagarināt līgumu katru reizi uz tādu pašu 

termiņu, kāds noteikts lēmumā, ja nav pretenziju par līguma saistību izpildi. 

 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona –pēc deklarētās 

dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas).  

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa, īres un komunālo pakalpojumu parāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu  

Jautā A.Vetere, atbild I.Stupāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3.punktu, 

Krustpils novada pašvaldība veic Krustpils novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu 

administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma 

nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā 

daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 

3.punktu, valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēš šādā gadījumā - fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa 

nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem 

saistītās soda naudas, nokavējuma naudas. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra reģistriem. 



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.112 zvērināta tiesu izpildītājas Jekaterinas 

Kaļiņinas lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu izpildu lietā Nr.00887/112/2011; 

2) Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.111 zvērinātas tiesu izpildītāja Jura Šņepsta 

lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu izpildu lietā Nr.00096/111/2014; 

3) Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.71 zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka 

lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu izpildu lietā Nr.00543/071/2017. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās 3.punktu, 3. daļu 25.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 9.panta 2. daļu,    atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, 

Daina Kalve, Elīna Serkova, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – Juris 

Puriškevičs,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus, īres un komunālo pakalpojumu parādus  

šādām fiziskām un juridiskām personām: 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas kods/ 

reģistrācijas Nr. 

Parāds, EUR 

 

1. N. T. [..] 1945,99 

2. A. S. [..] 245,47 

3. SIA BRIEDIS 45403026680 225,96 

4. V.B. [..] 482,18 

5. A. Ķ. [..] 123,81 

 

2. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu tā 

apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa 

nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā 

nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā 

apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Krustpils novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma  “Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles 

rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 29.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), 

pārdodot to izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas 



atsavināšanas un izsoles komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles 

noteikumus un veikt Īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 24460 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās divi dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 24660 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Meža Rasas”, reģistrācijas numurs 45403019763. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Titurgas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 008 0107, ar kopējo platību 7,11 ha izsoles rezultātu, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meža Rasas”, 

reģistrācijas numurs 45403019763 (turpmāk - Pircējs), adrese – “Meža Rasas”, 

Vīpes pagasts, Krustpils novads, par nosolīto visaugstāko cenu 24660 EUR 

(turpmāk – nosolītā cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma  “Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dome 2021.gada 19.maijā 

pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu” (sēdes protokols Nr. 10, 28.punkts), ar kuru tika nolemts atsavināt pašvaldības 



nekustamo īpašumu “Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk – Īpašums), pārdodot to 

izsolē. Pašvaldības dome uzdeva Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijai (turpmāk – Komisija) apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus un veikt Īpašuma 

atsavināšanu par nosacīto cenu 17350 EUR. 

Īpašuma izsole tika izsludināta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta noteiktajā kārtībā. Uz izsoli noteiktajā termiņā pieteicās divi dalībnieki, iesniedzot 

Īpašuma izsoles noteikumos noteiktos dokumentus.  

Īpašuma izsole notika saskaņā ar Īpašuma izsoles noteikumu III nodaļas regulējumu. 

Īpašumu par pēdējo solīto visaugstāko cenu 21650 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “MĀRTIŅMUIŽA”, reģistrācijas numurs 45403013898. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, 77.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu, 30.panta pirmo un otro 

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

2.punktu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, 

Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Reiņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 001 0008, ar kopējo platību 5,32 ha izsoles rezultātu, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRTIŅMUIŽA”, reģistrācijas 

numurs 45403013898 (turpmāk - Pircējs), adrese – “Ratnīca”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, par nosolīto visaugstāko cenu 21650 EUR (turpmāk – nosolītā 

cena). 

2. Pircējam nosolītā cena jāsamaksā divu mēnešu laikā no izsoles rezultāta 

apstiprināšanas.  

3. Pēc nosolītās cenas samaksas noslēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā 

īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircējs lēmuma 2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksā 

savu nosolīto cenu. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā 

persona – pēc juridiskās adreses). 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

 

 



Sēdi vada  

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa  

 

 

15. 

Par atvaļinājuma kompensācijas izmaksu  

Krustpils novada domes priekšsēdētājam K.Pabērzam  

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, Darba likuma 149.panta piekto daļu un 151.panta piekto daļu, Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu,  atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" 

(Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kornēlija Brūniņa, 

Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav,  Krustpils novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Sakarā ar  Domes priekšsēdētāja pilnvaru izbeigšanos, izmaksāt Krustpils novada domes 

priekšsēdētājam Kārlim Pabērzam kompensāciju par neizmantotā atvaļinājuma 22,16 darba 

dienām ( IA- 10,61d.d.; PA- 11,55 d.d.) par laika periodu līdz 30.06.2021. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram 

Raimondam Spēkam. 

 

 

Saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"  Kārlis 

Pabērzs lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.32 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

(1. – 14. darba kārtības jautājums) 
30.06.2021. 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Brūniņa 

(15. darba kārtības jautājums) 
30.06.2021. 

Sēdes protokolētājs                                                                             R. Ivanova 
30.06.2021. 

https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba

