
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 17. jūnijā Nr.9. 

 

Sēde sasaukta plkst.  10:00 

Sēdi atklāja plkst.  10:05 

 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Aldis Prokofjevs, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars (no 11.jautājuma),  Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, 

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Finansiste Baiba Voltmane, juriste Ilze Stupāne, jurists Ivars Jaševs, Attīstības nodaļas vadītāja, 

izpilddirektora p.i.  Inga Rubene,  Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Administratīvās nodaļas vadītāja Līga Garkalne, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste 

Angelīna Tukiša, datorspeciālists Jurijs Izotovs. 

 

Masu mediju  pārstāve: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane  

 

Sēdē nepiedalās deputāte Kornēlija Brūniņa, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils 

novada dome nolemj apstiprināt domes sēdes darba kārtību.

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

 

1. Darba kārtība  

2. Ziņojums  

3. Par Krustpils novada pašvaldības   2019.  Gada pārskata  apstiprināšanu  

4. Par Krustpils novada pašvaldības 2019. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu  

5. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2019. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu  

6. Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu bērniem  

7. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu  

8. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma grozījumu apstiprināšanu  

9. Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagasta pārvaldei no Dabas resursu nodokļa rezerves 

līdzekļiem  

10. Par valsts autoceļa P62 “Krāslava-Preiļi-Madona” (Madonas apvadceļš) posmiem 

Atašienes pagastā, Krustpils novadā  

11. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/6  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2019.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanu Krustpils novadā””  

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/7  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2018.gada 19.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/9 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krustpils novadā””  

13. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/8 “Grozījumi  Krustpils novada pašvaldības 

2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem 

pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””  

14. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/10  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/2 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā””  

15. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/9 “Grozījumi  Krustpils novada pašvaldības 

2017.gada 20.decembra saistošajos noteikumos  Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem””  

16. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/11  “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi Krustpils novadā”  

17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

18. Par nekustamā īpašuma  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

19. Par nekustamā īpašuma  “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

20. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Auseklīši”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

21. Par nekustamā īpašuma  “Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

22. Par nekustamā īpašuma  “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  



23. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Kluši”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

24. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Kuģenieki”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

25. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Ausekļi”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

26. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Spulgas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

27. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vēžu Sietnieki”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

28. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

29. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Salas”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

30. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Trepmuiža”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

31. Par nekustamā īpašuma  “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu  

32. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Rožzeme”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu  

33. Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”,   Vīpes pagastā,  Krustpils novadā otrās  izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu  

34. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

35. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

37. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu  

38. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumā 

(protokols Nr.6., 28)  

39. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

40. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

41. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

42. Par konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” rezultātu 

apstiprināšanu  

43. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā  

44. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

45. Par nomas līguma noslēgšanu  

46. Par nekustamā  īpašuma „Meža ceļš” bezatlīdzības nodošanu  

47. Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā  

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

49. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

50. Par Vīpes amatniecības centra “Māzers” maksas pakalpojuma cenrāža papildināšanu  

51. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

52. Par līdzekļu piešķiršanu zivju resursu zinātniskai izpētei Neretas upē no Dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem  

53. Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  

54. Par nekustamā īpašuma “Meždārzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu  



55. Par dzīvokļa “Māja Nr.3”-13, Variešos, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu  

56. Par dzīvokļa “Jaunā Muiža 4”-1, Jaunā muiža, Kūku pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

 

 

   

2. 

Ziņojums 

 

Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja, izpilddirektora p.i.  Inga Rubene. 

 

1. 16.06.2020. ar MK rīkojumu ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu saraksts, kuriem 

būs iespējams saņemt kredītu Valsts kasē. Šajā sarakstā ir arī Krustpils novada pašvaldības 

investīciju projekts “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”. 

Šobrīd gaidām oficiālu informāciju, lai varētu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju Valsts 

kasei kredīta saņemšanai. Paralēli tam pašvaldība strādā pie vēl 2 iesniegumu sagatavošanu 

VARAM  valsts kredīta saņemšanai investīciju projektiem – Jaunmuižas ielas pārbūve (Kūku 

pagasts) un jauna ceļa būve Krustpils novada pašvaldības zemes īpašumā 56680070463 

(Krustpils pagasts). 

2. Ārējo finanšu instrumentu finansēto projektu realizācija norit pēc plāna: 

2.1. projektiem “Mežāres kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana”, “Primārās 

veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Krustpils novada 

Kūku ciemā”, “Dabas un skaņu terapijas taka Marinzejas muižas parkā” norit būvdarbi;  

2.2. projektam “Autostāvvietas izveide Krustpils novada Kūku pagasta Kūku ciemā” pabeigti 

būvdarbi;  

2.3. Projektam “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Vīpes 

pagastā Krustpils novadā” - visiem ceļiem apstiprināti būvniecības uzsākšanas 

nosacījumi, norit būvdarbu sagatavošana – trases nospraušana, koku zāģēšana; 

3. Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis pašvaldības iesniegto projektu “Ģimenes spēks 

- kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!”. Noslēgts finansēšanas līgums, projekta vadītāja būs 

Angelīna Tukiša.  

4. Iesniegts valsts programmā. jaunatnes jomā projekts “ KOPĀ vienā virzienā”.  

 

 

 

  

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības   2019.  Gada pārskata  apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta  2.punktu, likuma ’’Par budžetu un 

finanšu vadību’’ 30.panta 3.daļu, 4.daļu  un SIA ’’Nexia Audit Advice’’, licence Nr.134, 

zvērinātas revidentes Judītes Jakovinas , LZRA sertifikāts Nr.105, atzinumu, atklāti balsojot,  ar 

12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, 



Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

 

Apstiprināt   Krustpils novada pašvaldības  konsolidēto Gada pārskatu par 2019.gadu.  

  

 

Sēdes telpā ierodas deputāts K.Stars. 

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2019. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu  

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Informē B.Voltmane. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika izstrādāts Krustpils novada pašvaldības 

publiskais pārskats par 2019. gadu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. daļu, 72. pantu un Ministru 

kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskiem pārskatiem”, 

atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu. 

2. Administratīvajai nodaļai mēneša laikā pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un ievietot to Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā.  

  

 

 

5. 

Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2019. gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 72. pantu, likuma “Par budžetu un finanšu 

vadību” 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Publisko aģentūru likuma 27. pantu, atklāti 

balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, 

Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt Krustpils pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 2019. gada publisko pārskatu. 

  



 

6. 

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu bērniem 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts Krustpils novada Dzimtsrakstu nodaļas vadītājas 

Ilgas Vilkaušas iesniegums ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu bērniem vecumā no viena 

līdz diviem gadiem. Pabalstu piešķiršanas kārtība noteikta Krustpils novada pašvaldības 2013. 

gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils 

novada pašvaldībā” un šie pabalsti tiek piešķirti katru gadu novada rīkotajā bērnu svētku 

pasākumā.  

Šajā gadā saistībā ar koronavīrusa jeb COVID-19 izplatību valstī izsludināja ārkārtējo 

situāciju, kas paredzēja virkni ierobežojumu, tajā skaitā pulcēšanās ierobežojumus. Lai 

nepakļautu inficēšanās draudiem iedzīvotājus pēc ārkārtējās situācijas beigām un ņemot vērā, ka 

daudzi ierobežojumi, kas apgrūtinās pasākumu organizēšanu valstī saglabāsies, kā arī lai rūpētos 

par novadā dzīvojošo bērnu drošību un veselību, 2020.gadā bērnu svētku pasākums nenotiks.  

Ņemot vērā, ka pašvaldība jau daudzus gadus ir piešķīrusi pabalstus novadā rīkotajos 

bērnu svētkos, tad nebūtu taisnīgi to nedarīt arī šogad. Pastāvot daudziem ierobežojumiem, bērnu 

svētku pasākuma rīkošana nav vēlama, bet pabalsta piešķiršanu pašvaldības dome atbalsta un to 

ir iespējams īstenot, izmaksājot pabalstu pieteicēja (bērna likumiskā pārstāvja) maksājumu 

kontā.    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14.panta otrās daļas 6.punktu, 

Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr. 8 „Valsts konstitucionālo orgānu darbības 

pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, ievērojot Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. 

decembra saistošo noteikumu Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā” 30. un 31.punktu, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt vienreizēju pabalstu 40 EUR apmērā bērniem vecumā no viena līdz 

diviem gadiem, kuri dzimuši no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam. 

2. Pabalstu piešķirt bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Krustpils novadā līdz šī 

lēmuma spēkā stāšanās brīdim. 

3. Iesniegums par pabalsta piešķiršanu iesniedzams Krustpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā vai pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 10.augustam. 

4. Pabalstu izmaksāt ar pārskaitījumu bērna likumiskā pārstāvja iesniegumā 

norādītajā maksājumu kontā līdz 2020.gada 20.augustam, saskaņā ar Krustpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto sarakstu. 

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

  

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Mārtiņš Felss un Elīna Serkova,  lēmuma 

pieņemšanā nepiedalījās. 

 



7. 

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada pašvaldībā 2020. gada 21. maijā saņemts Krustpils novada pašvaldības 

aģentūras ”Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu atļaut pieņemt no 

Labklājības ministrijas dāvinājumu - individuālos aizsardzības līdzekļus (dezinfekcijas līdzeklis 

virsmām 170 litri un dezinfekcijas līdzeklis rokām 215 litri) 1590,18 EUR vērtībā. Dāvinājuma 

izlietošanas mērķis – COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem.  

Kā arī 2020. gada 26. maijā saņemts Krustpils novada pašvaldības aģentūras 

”Jaunāmuiža” direktores Solvitas Gedušas otrs iesniegums ar lūgumu atļaut pieņemt no 

Labklājības ministrijas dāvinājumu - individuālos aizsardzības līdzekļus (respiratorus bez vārsta 

FFP2 650 gab.) 1885,02 EUR vērtībā. Dāvinājuma izlietošanas mērķis – COVID-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumiem. 

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,  ,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš 

Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Pieņemt no Labklājības ministrijas dāvinājumus - individuālos aizsardzības 

līdzekļus Krustpils novada pašvaldības aģentūras ”Jaunāmuiža” vajadzībām: 

1.1. dezinfekcijas līdzeklis virsmām 170 litri un dezinfekcijas līdzeklis rokām 215 litri 

- 1590,18 EUR vērtībā; 

1.2.  respiratori bez vārsta FFP2 650 gab. - 1885,02 EUR vērtībā.  

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūrai ”Jaunāmuiža” dāvinājumus izlietot 

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem.  

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

  

 

 

8. 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

2020.gada pavasarī izsludinātajā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros tika apstiprināts viens projekts,  

bet finansējums vēl ir  pieejams 2 projektiem, līdz ar to, pamatojoties uz 2020.gada 18.martā 



domes sēdē apstiprināto  nolikumu, nepieciešams izsludināt projektu konkursu vēlreiz, paredzot 

vēl 2 projektu atbalstīšanu un attiecīgi grozot projektu konkursa nolikuma punktus. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr.460 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” 33., 34., 

35.punktu, ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 31.08.2017 savstarpēji noslēgto sadarbības 

līgumu Nr.P6-13/20 par Eiropas savienības struktūrfondu projekta „Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu (Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu Nr.8.3.4.0/16/I/001), atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš 

Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Iesniegtos projektus vērtēt atbilstoši 2020.gada 18.martā domes apstiprināto 

konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” nolikumu un apstiprināto vērtēšanas komisiju. 

2. Aizstāt nolikuma 16.punktā skaitli un vārdu “24.aprīlim”ar skaitli un vārdu 

“20.jūlijam”. 

3. Aizstāt nolikuma 17.punktā aiz vārda “atbalstīt” skaitli “3” ar skaitli “2”.  

  

 

 

9. 

Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagasta pārvaldei no Dabas resursu nodokļa rezerves 

līdzekļiem 
 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

2020. gada 4. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājas I. Šeinovas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus kanalizācijas nosēdaku un tīklu 

remontdarbu un skalošanas darbu apmaksai.  

ELFLA projekta ietvaros tiek plānots pārbūvēt ceļu Nr. 5 – 6 “Landzāni - Ezermuiža” 

(0,00 km līdz 0,90 km). Bija nepieciešams veikt sagatavošanas darbus objekta nodošanai 

būvniekam, kā rezultātā bija jāveic kanalizācijas nosēdaku un tīklu remontdarbi un skalošana. 

Darbus veica SIA “Spunģēni - Daugavieši”. Darbu kopējās izmaksas sastāda EUR 

3439,55. 

Pārvaldniece lūdz piešķirt nepieciešamos finansu līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.  

Atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt līdzekļus EUR 3 439,55 apmērā kanalizācijas nosēdaku un tīklu 

remontdarbu un skalošanas darbu apmaksai no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

2. Apmaksu veikt pēc iesniegtā rēķina. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram.  

  



 

10. 

Par valsts autoceļa P62 “Krāslava-Preiļi-Madona” (Madonas apvadceļš) posmiem 

Atašienes pagastā, Krustpils novadā 
 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020.gada 18.maija 

vēstuli Nr.4.8./6106, kurā  informē par to, ka  izvērtējusi Krustpils novada Atašienes pagastā 

esošo valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš) posmu 

atbilstību piešķirtajam valsts autoceļu statusam un tā turpmāko pārvaldīšanu. Ir realizēts SIA 

“PROJEKTS 3” 2016. gada būvprojekts “Valsts autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona km 

88.00 – 99.53 pārbūves būvprojekts” kā ietvaros iztaisnoti valsts reģionālā autoceļa P62 posmi, 

saglabājot nobrauktuves, lai nodrošinātu piekļuvi tuvumā esošajām teritorijām. 

Autoceļa posmā tika saglabātas sekojošas nobrauktuves:  

1) Pk 89,18 km kreisā pusē, kas atrodas uz valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā 

un LVC valdījumā esoša nekustamā īpašuma “P62 vecā trase” (kadastra Nr. 

56460120239) Atašienes pagastā, Krustpils novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56460120237 (turpinājumā nobrauktuve uz kapsētu); 

2) Pk 89,80 km kreisā pusē,  kas atrodas uz valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša 

un LVC valdījumā esoša nekustamā īpašuma “P62 vecā trase” (kadastra Nr. 

56460120239) Atašienes pagastā, Krustpils novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56460120236 (turpinājumā nobrauktuve uz kapsētu ar 

stāvlaukumu);  

3) Pk 91,05 km kreisā pusē,  kas atrodas uz valstij Satiksmes ministrijas personā piederoša 

un LVC valdījumā  esoša nekustamā īpašuma  “P62 vecā trase” (kadastra Nr. 

56460120239) Atašienes pagastā, Krustpils novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56460120233 (turpinājumā nobrauktuve uz mežu); 

4) Pk 92,92 km kreisā pusē,  kas atrodas uz valstij Satiksmes ministrijas personā  piederoša 

un LVC valdījumā  nekustamā īpašuma “P62 vecā trase” (kadastra Nr. 56460120239) 

Atašienes pagastā, Krustpils novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56460120229 (turpinājumā nobrauktuve uz nekustamo īpašumu un reliģisku 

piemiņas vietu (krusts)); 

5) Pk 94,08 km kreisā pusē, kas atrodas uz valstij Satiksmes ministrijas personā  piederoša 

un LVC valdījumā  esoša nekustamā īpašuma “P62 vecā trase” (kadastra Nr. 

56460120239) Atašienes pagastā, Krustpils novadā, sastāvā esošas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 56460120227 (turpinājumā nobrauktuve uz pašvaldības ceļu 

“Nārtas-Stalidzāni-Silagals”). 

VAS “Latvijas valsts ceļi” ierosina, augstāk minētās nekustamā īpašuma “P62 vecā trase” 

(kadastra Nr. 56460120239) sastāvā esošas 5 zemes vienības izslēgt no valsts autoceļu bilances 

un nododot bez atlīdzības Krustpils novada pašvaldības īpašumā. Šīm zemes vienībām nonākot 

pašvaldības īpašumā, pašvaldība varēs izmantot īpašnieka tiesības tā pārvaldīšanā un uzturēšanā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta 2. 

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

3. panta pirmās daļas 6. punktu un 42. panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot,  ar 13 balsīm 

"Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis 



Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pārņemt bez atlīdzības Krustpils novada pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma “P62 vecā 

trase” (kadastra Nr. 56460120239) sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

56460120237, 56460120236, 56460120233, 56460120229, 56460120227. 

2. Lēmumu nosūtīt VAS Latvijas valsts ceļi – juridiskā adrese - Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050. 

 

 

Informē K.Pabērzs. Izsakās P.Gravāns. 

 

 

 

11. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/6  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2019.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanu Krustpils novadā”” 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Ziņo  K. Pabērzs. 

2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz 

administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ tajos ir jāizdara 

grozījumi, nodrošinot saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 43.1panta pirmo daļu, 45.panta otro, 

trešo un sesto daļu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, 

Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/6 “Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

 

 

  



 

 

12. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/7  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2018.gada 19.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krustpils novadā”” 
 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Jautā K.Stars, atbild A.Vetere, K.Pabērzs. 

 

2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz 

administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ tajos ir jāizdara 

grozījumi, nodrošinot saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 16. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu 

un trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un sesto daļu, Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta piekto daļu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, 

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs 

j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/7 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 19.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2018/9 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Krustpils novadā” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

  

 

 

13. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/8 “Grozījumi  Krustpils novada pašvaldības 

2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 

Krustpils novada pašvaldībā”” 
 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 



 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 

trešo daļu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 17.jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/8 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā”” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sasniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram.  

 

 

 

14. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/10  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/2 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Krustpils novadā”” 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz 

administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ tajos ir jāizdara 

grozījumi, nodrošinot saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības 

likumā ietvertajām normām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un sesto 

daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, atklāti 

balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/10 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2018/2 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā” 

un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 



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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

 

 

15. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/9 “Grozījumi  Krustpils novada pašvaldības 

2017.gada 20.decembra saistošajos noteikumos  Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem”” 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu. 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto daļu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, 

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs 

j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Apstiprināt  Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 17.jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/9 “Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sasniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļvietnē. 

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

  

 

 

16. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/11  “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi Krustpils novadā” 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 



2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz 

administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ to regulējumu 

jāsaskaņo ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. Ņemot vērā, ka jāgroza arī 

citas novecojošās normas, tad grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo 

noteikumu Nr. 2010/15 normu apjoma, tādēļ ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3. un 12.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu 

un trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un sesto daļu, atklāti balsojot,  ar 14 

balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, 

Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 17. jūnija saistošos 

noteikumus Nr. 2020/11 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā” un paskaidrojuma 

rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

atzinuma sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā termiņā atzinums 

nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības tīmekļa vietnē. 

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

 

 

 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Ar 2020.gada 22aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 5.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 36250.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās pieci  dalībnieki, pēc 49 soļu nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 46050 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Jēkabpils rajona Kūku pagasta 

zemnieku saimniecība „Kalves”, reģistrācijas Nr. 45404003651.  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 



Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Lejas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 

001 0043  ar kopējo platību 14.5 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguva solītājs – 

Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība „Kalves”, reģistrācijas Nr. 

45404003651 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 46050 EUR. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

  

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 

Sēdes telpu atstāj deputāts J.Puriškevičs. 

 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 8) “Par nekustamā īpašuma “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 1900 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

26.03.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

800 1900 1710 103 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu,  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; 



2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Juris Puriškevičs), 

Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5668 006 0249, kopēja platībā 0.46  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Čurkstes”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē 

par nosacīto cenu  1710 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % (desmit 

procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles laiku 

2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 

ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

  

 

19. 

Par nekustamā īpašuma  “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 
 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 7) “Par nekustamā īpašuma “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 6930 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

26.03.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

4600 6930 6237 1507 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu,  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; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Kārlis Pabērzs j.), 

Krustpils novada dome nolemj: 

1 Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Irbes lauks”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5670 004 0013, kopēja platībā 2.4  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Irbes lauks”, Kūku  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē par 

nosacīto cenu  6237 EUR  ar augšupejošu soli.  

2.. Noteikt otrās izsoles   soli – 200  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 100 EUR, un izsoles laiku 

2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

54. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Kārlis Pabērzs jun.  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 

 

 

Sēdes telpā atgriežas deputāts J.Puriškevičs. 

 



 

20. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Auseklīši”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 
 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 4.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 45650.   

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Vīpes  zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000598077 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 

4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. Zemesgabals netiek izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai 

tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, lietderīgākais zemesgabala izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas 

likuma 3.panta otro daļu ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē. 

Turklāt, likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 2.punkts, 

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

nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums 

ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  Likuma 77.pants nosaka, ka 

pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldība 

pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā kārtībā. Pašvaldības īpašums 

izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas 

nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās divi dalībnieki, pēc  87 soļu nosolīšanas par pēdējo 

nosolīto cenu 63050 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – Jēkabpils rajona Vīpes pagasta 

zemnieku saimniecība “Vīpīte”, reģistrācijas Nr. 45401018246.  

Ņemot vērā nosolīto cenu un likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. 

punktā noteikto ierobežojumu, Krustpils novada pašvaldība informē par izsoles rezultātu, un 

vienlaicīgi lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  sniegt atzinumu par 

Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5696 003 0237, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

5696 003 0115, ar kopējo platību 17.53 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 63050 

EUR. 

Zemesgabalam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi bilances vērtība 

un domē noteiktās izsoļu sākumcenas: 



SIA “Dzieti” 

2020.g.26.martā 

noteiktā tirgus 

vērtība EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.g. 

1.janvāri 

Atlikusī bilances 

vērtība 

(Domes grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.g. 2.janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR  

Nosolītā 

vērtība 

EUR 

45400 14350 7474.65 45650 63050 

 

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

pirmās daļas 17. un 27.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta 

otro daļu,  un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktu, 

atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1.  Apstiprināt nekustamās mantas “Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5696 003 0237 (kadastra apzīmējums 5696 003 0115), 17.53 ha platībā izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguva solītājs - Jēkabpils rajona Vīpes pagasta zemnieku saimniecība 

“Vīpīte”, reģistrācijas Nr. 45401018246, par augstāko nosolīto cenu 63050  EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi –  Ēkas “Vālodzīte” un tai pieguļošās teritorijas 

labiekārtošana, 1.kārta: jumta seguma atjaunošana un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūve. 

Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts veikt jumta seguma nomaiņu un siltināšanu, kā arī 

pārbūvēt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu. Tā rezultātā tiks uzlabota ēkas “Vālodzīte” 

energoefektivitāte.  

Investīciju projekts atbilst Krustpils novada Attīstības programmā 2020. - 2026. gadam 

(apstiprināta 2020.gada 19.februārī, prot.nr.3, 10.p.). definētajam rīcības virzienam: (turpmāk- 

RV) RV 9 Ēku un teritoriju apsaimniekošana, Uzdevums (turpmāk-U) 9.1. Uzlabot pašvaldības 

ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. 

Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 

Investīciju plānā sadaļā “Investīcijas, kuras plānots realizēt laika posmā no 2020.gada līdz 

2022.gadam” (13. punkts).   

3. Informēt un pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Auseklīši”, Vīpes 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0237, sastāvoša no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5696 003 0115, ar kopējo platību 17.53 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē 

par nosolīto cenu 63050 EUR. 

4. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, 

Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar pircēju -- Jēkabpils rajona Vīpes pagasta 

zemnieku saimniecība “Vīpīte”, reģistrācijas Nr. 45401018246, par nosolīto cenu 63050 EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Juris Puriškevičs  lēmuma pieņemšanā 

nepiedalījās. 



 

  

21. 

Par nekustamā īpašuma  “Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 9) “Par nekustamā īpašuma “Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 4500 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

26.03.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (20% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2500 4500 3600 1790 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu,  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; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

otro izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

pirmo daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 

(Juris Puriškevičs), Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli nekustamajam īpašumam  “Bodnieki”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5694 002 0140, kopēja platībā 1.4  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Bodnieki”, Variešu  pagasts, Krustpils novads otrajā 

izsolē par nosacīto cenu  3600 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 100  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un 



izsoles laiku 2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

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

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

  

 

22. 

Par nekustamā īpašuma  “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads otrās izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Ziņo  K. Pabērzs. 

Izsakās K.Pabērzs, V.Golubevs. 

 

 Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 12) “Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles rezultātu un otrās rīkošanu”, par  sākumcenu 3420 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

26.03.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

Pirmās izsoles 

sākumcena  

 

Otrās 

izsoles 

sākumcena 

(-10%)  

 

Trešas 

izsoles - 

30 % 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

3100 3800 3450 2660 3091 

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

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

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 



5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Aija Vetere), Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Bērzukrogs”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads kadastra Nr. 5694 002 0241, kopēja platībā 0.8548  ha 

platībā un dzīvojamo māju kadastra apzīmējums 5694 002 0241 001. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu  2660 EUR  ar 

augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 100  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un 

izsoles laiku 2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, 

sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

sagatavot izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši 

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

lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. 

 

  

23. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 26.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 65520.   

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres  zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 100000188964 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks, pēc  viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 66020 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja  – Jēkabpils rajona Mežāres 

pagasta zemnieku saimniecība "MAVRJĀŅI", reģistrācijas Nr. 55401016571.  

Ņemot vērā, likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktā noteikto 

ierobežojumu, Krustpils novada pašvaldībai jāinformē par izsoles rezultātu, un vienlaicīgi 

jāpieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai  par Krustpils novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5676 008 0218, ar kopējo platību 28.62 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

66020 EUR. 

Nekustamajam īpašumam ir noteikta šāda tirgus vērtība, kadastrālā vērtība, atlikusi 

bilances vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 



Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 26.martā  

EUR 

VZD kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.Janvārī  

Atlikusī bilances vērtība 

(Domes grāmatvedības 

dati) EUR 

2020.g. 2.janvārī 

Pirmās izsoles 

sākumcena 

EUR  

64600 25339 11508.19 65520 

 

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

pirmās daļas 17.punktu, 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 

6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro 

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

otro daļu, kā arī, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. punktu, atklāti 

balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, 

Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Kluši”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5676 008 0218 ar kopējo platību 28.62 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Jēkabpils rajona Mežāres pagasta zemnieku saimniecība "MAVRJĀŅI", 

reģistrācijas Nr. 55401016571 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 66020 

EUR. 

2. Noteikt atsavināšanas mērķi – Mežāres ciema katlu mājas atjaunošana, veicot jauna 

granulu katla iegādi un uzstādīšanu. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta 

energoefektivitāte Mežāres ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada 

attīstības programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.nr.3, 

10.p.) definētajam rīcības virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte 

Uzdevums 8.1. attīstīt publisko inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu infrastruktūru. 

Investīciju projekts ir iekļauts Krustpils novada attīstības programmas 2020. - 2026. 

gadam Investīciju plānā sadaļā “Projekti, par kuru īstenošanas iespējām tiks lemts 

atkarībā no pieejamā finansējuma” (28. punkts).  

3. Informēt un pieprasīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt 

atzinumu par Krustpils novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kluši”, 

Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 008 0218 ar kopējo platību 28.62 

ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 66020 EUR. 

4. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, 

Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar Pircēju, par nosolīto cenu 66020  

EUR. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

Sēdes telpu atstāj deputāts K.Stars. 

 

 

 

 



24. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Kuģenieki”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 29.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Kuģenieki”, Mežāres pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 1090.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 1140 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Ņ. J., personas kods [..].  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Kuģenieki”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5676 002 0011 ar kopējo platību 0.487 ha izsoles rezultātus, nekustamo 

īpašumu ieguvis solītājs – Ņ. J., personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko 

nosolīto cenu 1140 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

  

  

25. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 30.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 1900.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 1950 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– A. G., personas kods [..].  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 



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,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Ausekļi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5696 003 0224 ar kopējo platību 0.66 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – A. G., personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto 

cenu 1950 EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa 

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

  

  

 

26. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Spulgas”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 31.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Spulgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads par  

nosacīto cenu EUR 2680.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 2780 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „DAĢIS”, reģistrācijas Nr.45403014624.  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas ““Spulgas”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5694 002 0021 ar kopējo platību 1.1 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DAĢIS”, reģistrācijas Nr.45403014624 

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 2780 EUR. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu.  

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu.  



4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

  

 

 

27. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Vēžu Sietnieki”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 37.), 

nodots atsavināšanai nekustamais īpašums “Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

par  nosacīto cenu EUR 3780.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 3830 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „DAĢIS”, reģistrācijas Nr.45403014624.  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Vēžu Sietnieki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 002 0101 ar kopējo platību 1.43 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DAĢIS”, reģistrācijas Nr.45403014624 

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 3830 EUR. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu.  

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu.  

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

 

Sēdes telpā atgriežas deputāts K.Stars. 

 

  

  

 

 



28. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 34.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 2740.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 2790 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– G. K..  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Irbes dārzs”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5670 004 0555 ar kopējo platību 1.01 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – G. K., personas kods [..] (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 2790 

EUR. 

2.  Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

  

  

29. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Salas”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 35.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Salas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 860.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 910 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– – Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību "AJV GRUPA", reģistrācijas Nr. 45403010389.  



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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Salas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 

5668 006 0574 ar kopējo platību 0.1682 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu ieguvis 

solītājs – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AJV GRUPA", reģistrācijas Nr. 

45403010389 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 910 EUR. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu.  

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu.  

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

  

  

30. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Trepmuiža”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 32.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 14800.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 15000 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja– Jēkabpils rajona Kūku pagasta 

zemnieku saimniecība „Kalves”, reģistrācijas Nr. 45404003651.  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 13 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, 

Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Trepmuiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5670 008 024 ar kopējo platību 5.92 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība „Kalves”, 

reģistrācijas Nr. 45404003651 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 15000 

EUR. 



2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu. 

3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

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

paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, Daina Kalve  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

  

  

 

31. 

Par nekustamā īpašuma  “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles 

rezultātu un otrās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 33) “Par nekustamā īpašuma “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

atsavināšanu”, par  sākumcenu 3500 EUR.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964 

08.04.2020., noteiktā tirgus vērtība  

EUR 

 

Pirmās 

izsoles 

sākumcena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena (10% 

samazinājums)  

 

VZD kadastrālā vērtība 

EUR 

2700 3500 3150 786 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu,  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; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja 

pagasta pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par otrās izsoles 

rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 



3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 12 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, 

Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Kārlis Pabērzs j., 

Juris Puriškevičs), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu pirmo izsoli īpašumam  “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads 

kadastra Nr. 5670 004 0546, kopēja platībā 1.31  ha  

2. Pārdot nekustamo īpašumu  “Nogāze””, Kūku  pagasts, Krustpils novads otrajā izsolē par 

nosacīto cenu  3150 EUR  ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 50  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

  

 

32. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Rožzeme”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Ar 2020.gada 22.aprīļa Krustpils novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.6., 36.), nodots 

atsavināšanai nekustamais īpašums “Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads par  nosacīto 

cenu EUR 8700.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās viens  dalībnieks, pēc viena soļa nosolīšanas par 

pēdējo nosolīto cenu 8800 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja–  Mežāres pagasta zemnieku 

saimniecība "Rožupe", reģistrācijas Nr. 45401019769.  

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

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,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Rožzeme”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5668 007 0445 ar kopējo platību 3.38 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs – Mežāres pagasta zemnieku saimniecība "Rožupe", reģistrācijas Nr. 

45401019769 (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 8800 EUR. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar Pircēju par nekustamā īpašuma pirkšanu par nosolīto cenu.  



3. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei  Ilzei Stupānei,  pēc nosolītās summas  samaksas, 

sagatavot pirkuma līgumu.  

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja Pircēja, vainas dēļ lēmuma 1.punktā minētā summa netiek 

iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

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

 

 

  

33. 

Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”,   Vīpes pagastā,  Krustpils novadā otrās  izsoles 

rezultātu un trešās izsoles rīkošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr.6., 13) “Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads 

pirmās izsoles  rezultātu un  otrās rīkošanu”, ar kuru nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu 

par  nosacīto cenu EUR 2380.  

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.jūnijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 

2020.gada 4.jūnijā paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 

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

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

nenotikušu. 

Nekustamā īpašuma vērtības EUR: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti’,  

reģ.Nr.42403010964, 30.01.2020.,  

noteiktā  tirgus vērtība 

EUR 

Pirmās 

izsoles 

sākumc

ena  

 

Otrās izsoles 

sākumcena 

(10% 

samazinājums)  

 

Piedāvātā trešās 

izsoles 

sākumcena  

(-40 % 

samazinājums) 

VZD 

kadastrālā 

vērtība 

EUR 

1000 2645 2380 1587 906 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu,  pēc otrās 

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

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, informēja pagasta 

pārvaldi par izsoles rezultātu, vienlaicīgi pieprasot izteikt viedokli par trešās izsoles rīkošanu.   

Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, ierosina rīkot 

trešo izsoli pazeminot izsoles sākumcenu. 

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

un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu 1.punktu, 

5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro daļu, 32.panta 

otro daļu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Kārlis Stars, Vija 



Stiebriņa, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Vladimirs Golubevs, Elīna 

Serkova, Aija Vetere), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu otro izsoli nekustamajam īpašumam  “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads kadastra Nr. 5696 003 0144, kopēja platībā 0.7293  ha platībā. 

2. Pārdot nekustamo īpašumu  trešajā izsolē par nosacīto cenu  1587 EUR  ar augšupejošu 

soli.  

3. Noteikt otrās izsoles   soli – 100  EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un  reģistrācijas maksu 50 EUR, un izsoles 

laiku 2020.gada 6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par šī lēmuma 2.punktā 

minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

 

34. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot 2020.gada 3.jūnija J. Š., personas [..] iesniegumu (turpmāk- iesniedzējs) par 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 

nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  



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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu;  

atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā J. Š., uz dzīvokli pēc adreses 

[..] Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres 

līguma pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot J. Š., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo 

telpu īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja J. Š., 

neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka viņš ir atteicies slēgt līgumu, šīs lēmums 

zaudē spēku, un turpmāk uz attiecīgo dzīvokli, īres tiesības  var tikt piešķirtas citai 

personai.  

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

īres un komunālo pakalpojumu līgumu ar J. Š. un nodot dzīvokli ar nodošanas - 

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

 

 

35. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot 2020.gada 28.maija I. V., personas [..] iesniegumu (turpmāk- iesniedzēja) par 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..] Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 

nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

9. punktu,  



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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā I. V., uz dzīvokli pēc adreses [..], 

Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot I. V., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja I. V., neizpilda šo 

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

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar I. V. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kā 

arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parāda.  

  

 

36. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot A. M., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzējs), dzīvojošas [..] Krustpils pagasts, 

Krustpils novads 2020.gada 28.maija iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2018.gada  2.janvārī ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.5-42/18/4. 

2. Iesniedzējam nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, Krustpils  pagasta pārvaldes vadītājas sniegto 

informāciju, ar Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

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,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, 

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs 



j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Pagarināt ar A. M.,  2018.gada 2.janvāra noslēgto īres Līgumu Nr.5-42/18/4 uz vienu 

gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt  uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas 

parāds. 

2. Uzdot A. M. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos 

par īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 

2.punktā līgumu ar A. M., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav 

parādu.  

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

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

 

37. 

Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

 

Izskatot M. L., 2020.gada 28.maija iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa [..], Kūku 

pagasts, Krustpils novads maiņu uz pašvaldības dzīvokli [..], Kūku pagasts, Krustpils novads. 

 No pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, ka  piekrīt dzīvokļa maiņai. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka pašvaldības dzīvoklis [..], Kūku pagasts, Krustpils 

novads nav izīrēts, nav šķēršļu  veikt  apmaiņu. 

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

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

dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris 

Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), 

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

1. Mainīt M. L. pašvaldības dzīvojamo telpu no  [..], Kūku pagasts, Krustpils novads maiņu 

uz pašvaldības dzīvokli [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot terminētu īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma pagarinājumu, ja nav īres un 

pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot M. L., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu uz dzīvokli [..], Kūku pagasts, Krustpils novads un deklarēt dzīvesvietu pēc 

minētās adreses. 

3. Uzdot pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu ar 

īrnieci un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu.    

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



  

 

 

 

38. 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Krustpils novada domes 2020.gada 22.aprīļa lēmumā 

(protokols Nr.6., 28) 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada domes 2020.gada 22.aprīļa sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.6., 28) 

„Par nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads trešās izsoles rezultāta 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”. Konstatēts, ka minētā lēmuma aprakstoša daļā 

un lēmuma 1., 5.punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda, neprecīzi norādot īpašuma nosolītāju. 

Lēmumā norādīts solītājs SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, reģistrācijas Nr. 4540303008, ir jānorāda 

solītājs SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas Nr. 45403005284. 

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajā daļā noteikts, ka „iestāde jebkurā laikā 

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskās kļūdas, ja 

tas nemaina lēmuma būtību”.  

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

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš 

Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

Labot pārrakstīšanās kļūdu Krustpils  novada domes 2020.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma 

(protokols Nr.6., 28): 

1. aprakstošajā daļā,  nosolītāja nosaukumu  no “SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, 

reģistrācijas Nr. 4540303008” uz  “SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas Nr. 45403005284”; 

2. lēmuma 1.punktā mainīt solītāja nosaukumu no “SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, 

reģistrācijas Nr. 4540303008” uz  “SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas Nr. 45403005284”; 

3.  lēmuma 5.punktā mainīt pircēja nosaukumu no “SIA “DIŽMEŽA LĀDE”, 

reģistrācijas Nr. 4540303008” uz  “SIA “DIŽMEŽS”, reģistrācijas Nr. 45403005284”.  

  

 

 

39. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

           Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 18.maijā saņemts nekustamā īpašuma [..], Mežāres 

pagasts, Krustpils novads īpašnieces K. P. rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu L. F., personas kods [..].  

 Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka L. F., personas kods [..], no 

2001.gada 11.janvāra ir deklarējusi dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads no 

10.02.2020.  Zemesgrāmatā nostiprināta K. P..  



Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

L. F., deklarētā dzīvesvieta [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads, bija uzaicināta ierasties 

Krustpils novada pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūnijam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka 

viņai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Uzaicinājums 2020.gada 19.maijā  “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-

11.2/20/506 nosūtīts uz L. F. deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par L. F., personas kods [..],  deklarēto dzīvesvietu “[..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot L. F..     

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

  

  

40. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 18.maijā saņemts nekustamā īpašuma [..], Mežāres 

pagasts, Krustpils novads īpašnieces K. P. rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt īpašumā 

deklarēto dzīvesvietu R. P., personas kods [..].  

 Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka R. P., personas kods [..], no 

2001.gada 11.janvāra ir deklarējis dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads no 

10.02.2020.  Zemesgrāmatā nostiprināta K. P..  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 



uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

R. P., deklarētā dzīvesvieta [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads, bija uzaicināts ierasties 

Krustpils novada pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūnijam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka 

viņam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Uzaicinājums 2020.gada 19.maijā  “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-

11.2/20/508 nosūtīts uz R. P. deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”, atklāti balsojot,  ,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Anulēt ziņas par R. P., personas kods [..], deklarēto dzīvesvietu “[..] Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot R. P. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

  

  

41. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā  2020. gada 18.maijā saņemts nekustamā īpašuma [..], 

Mežāres pagasts, Krustpils novads īpašnieces K. P. rakstveida iesniegums ar lūgumu anulēt 

īpašumā deklarēto dzīvesvietu N. F., personas kods [..].  

 Pārbaudot datus Iedzīvotāju reģistrā, noskaidrots, ka N. F., personas kods [..], no 

2001.gada 11.janvāra ir deklarējusi dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 

Īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads no 

10.02.2020.  Zemesgrāmatā nostiprināta K. P..  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešā daļa nosaka, ka iestāde paziņo 

dzīvesvietas deklarētājam par saņemto iesniegumu un uzaicina personu sniegt paskaidrojumu. 

Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā 

uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

N. F., deklarētā dzīvesvieta [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads, bija uzaicināta ierasties 

Krustpils novada pašvaldībā līdz 2020.gada 3.jūnijam un iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka 

viņai ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu adresē [..], Mežāres pagasts, Krustpils novads. 



Uzaicinājums 2020.gada 19.maijā  “Par deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaudi” Nr. 2.1-

11.2/20/508 nosūtīts uz N. F. deklarēto adresi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja 

attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru kabineta 

2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu”,  atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1.  Anulēt ziņas par N. F., personas kods [..],  deklarēto dzīvesvietu [..], Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, jo nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

2. Administratīvajai nodaļai aktualizēt ziņas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Iedzīvotāju reģistrā un paziņot N. F..     

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

  

42. 

Par konkursa saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldība, lai sekmētu saimniecisko darbību, tās attīstību un fizisko 

personu projektu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai novada administratīvajā teritorijā, 

otro gadu rīkoja konkursu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai “Lēciens biznesā” 

(turpmāk – konkurss). 

Pašvaldībā tika saņemti deviņi pretendentu konkursa pieteikumi. Visi pieteikumi atbilda 

konkursa nolikuma prasībām, un konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 

pretendentus otrajā kārtā uzaicināja klātienē sniegt savu biznesa ideju prezentācijas. 

Prezentācijas gaita, vērtēšana un pieņemtie lēmumi atspoguļoti komisijas 2020. gada 26. maija 

sēdes protokolā Nr. 4 un 27. maija sēdes protokolā Nr. 5.     

Biznesa idejas aptvēra dažādas sfēras: skaistumkopšanas salons, viesu mājas īpašais 

piedāvājums, šokolādes, vilnas izstrādājumu, trikotāžas un keramikas ražošana, tūrisma objektu 

izveide.   

Pēc visu biznesa ideju prezentācijām komisijas locekļi atbilstoši konkursa vērtēšanas 

kritērijiem veica vērtēšanu piešķirot katrai biznesa idejai punktus. Lai biznesa ideja varētu 

pretendēt uz pašvaldības finansējumu, biznesa idejai jāsaņem vismaz 30 punktu. Četru biznesa 

ideju vērtējums pārsniedza 40 punktus, viena – 50 punktus. Veicot vērtējumu kopsavilkumu 

atbilstoši konkursa nolikumam un vietu sadalījumam, pašvaldības piešķiramā finansējuma 

apmēram un pretendentu pieprasījumam, komisija atbalstīja trīs projektu finansēšanu.  

Visvairāk punktus saņēma projekts “Apģērbs, kas integrē mācīšanās 

procesu/Mašīnizšūšana”, kuru piedāvāja A. B. no Vīpes pagasta. Projekts saņēma 51,5 punktus 

un atbalstu prasītās summas apmērā – 3000 EUR. Nākamais projekts “Martas šokolādes 



darbnīca”, kuru piedāvāja M. R. no Atašienes pagasta, saņēma 47,5 punktus un atbalstu prasītās 

summas apmērā – 3000 EUR. Projekts “Jauna tūrisma objekta labsajūtu Brīvdienu mājas 

“Spilves” piedāvājuma popularizēšana”, kuru piedāvāja I. D. no Variešu pagasta, saņēma 43,83 

punktus un atbalstu prasītās summas apmērā – 1727,69 EUR.   

Ņemot vērā, ka viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ka konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības 

aktivitāti Krustpils novadā, ka finansiālam atbalstam jābūt mērķtiecīgam, pašvaldības dome 

atbalsta izvirzīto projektu finansēšanu un prasītā finansējuma apmēru.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

nolikuma 43. punktu, ņemot vērā konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” 

vērtēšanas komisijas 2020. gada 27. maija lēmumus (sēdes protokols Nr. 5), atklāti balsojot,  ar 

14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa uzņēmējdarbības atbalstam „Lēciens biznesā” vērtēšanas komisijas 

2020. gada 27. maija lēmumus (sēdes protokols Nr. 5). 

2. Piešķirt Krustpils novada pašvaldības finansējumu: 

2.1. A. B. 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) biznesa idejas “Apģērbs, kas integrē 

mācīšanās procesu/Mašīnizšūšana” projektam un noslēgt līgumu par finansējuma 

piešķiršanu; 

2.2. M. R. 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro) biznesa idejas “Martas šokolādes darbnīca” 

projektam un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu; 

2.3. I. D. 1727,69 EUR (tūkstoš septiņi simti divdesmit septiņi eiro 69 centi) biznesa 

idejas “Jauna tūrisma objekta labsajūtu Brīvdienu mājas “Spilves” piedāvājuma 

popularizēšana” projektam un noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu. 

3. Lēmuma 2.punktā minētajam finansējuma saņēmējam līgumu par finansējuma 

piešķiršanu jānoslēdz ar Krustpils novada pašvaldību viena mēneša laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas, pretējā gadījumā finansējuma saņēmējs zaudēs tiesības uz 

pašvaldības piešķirto finansējumu.  

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

rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā.  

5. Administratīvajai nodaļai lēmumu nosūtīt finansējuma saņēmējiem.   

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

  

  

 

43. 

Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemts J. V., personas kods [..], dzīvo [..], Jēkabpils, 

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

Kūku pagastā Daugavas upē 2020. gadam. 



Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.2.apakšpunktu, kas 

paredz zivju murdu limitu Daugavā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, murdu skaits 

nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.  

Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, 27.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" 

(Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam J. V., personas kods [..], dzīvo [..], 

Jēkabpilī un slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu uz vienu gadu zvejai 

Daugavas upē Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā. 

2. Atļaut izmantot zvejā vienu murdu ar sētu līdz 30m. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas maksu gadā 14,23 EUR (četrpadsmit eiro, divdesmit trīs 

centi) par murdu. Nomas maksu samaksāt Krustpils novada pašvaldības kontā Nr. 

LV55UNLA0050014323075. 

4. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

5. 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). 

6. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības dienestam.  

  

 

 

44. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot 2020.gada 25.maija A. K., personas [..] iesniegumu (turpmāk- iesniedzēja) par 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā kārtībā 

uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 

nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzēja varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 



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

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu,  

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

12.panta pirmo daļu, 15.pantu;  

atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā A. K., uz dzīvokli pēc adreses [..], 

Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot A. K. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja A.K., neizpilda šo 

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

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar A. K. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas aktu, 

kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parāda.  

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

  

45. 

Par nomas līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot 2020.gada 28.maija M. S. iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu malkas 

šķūnītim Nr.8 pie daudzdzīvokļu mājas [..], Atašienes pagasts, Krustpils novads konstatēts, ka 

2015.gada 5.marta, noma   nodibināta A. K., termiņš beidzies 2020.gada martā.  

 Pamatojoties uz: 

- likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas  2.punktu un  otrās daļas 3.punktu; 

21.panta pirmās daļas 14.b)apakšpunktu, 



- Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, 

-  Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 119.punktu; 

atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, 

Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, 

Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noslēgt ar  M. S. nedzīvojamo telpu nomas līgumu par malkas šķūnīša Nr.8 nomu, 

nosakot nomas līguma darbības termiņu pieci gadi ar tiesībām pārslēgt līguma uz tādu 

pašu termiņu, ja nav parāda. 

2. Uzdot Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai Ilona Zalānei,  noslēgt  līgumu mēneša laikā 

no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

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

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

46. 

Par nekustamā  īpašuma „Meža ceļš” bezatlīdzības nodošanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

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

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

2020.gada 8.jūnija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.06.2020.) par pašvaldības īpašumā 

esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460100139 (īpašums “Meža ceļš’, 

kadastra nr. 56460100139) kopplatībā 0,14 ha nodošanu valstij, Latvijas Republikas Zemkopības 

ministrijas personā, bez atlīdzības. AS “Latvijas valsts meži” zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 5646 010 0139 plāno izmantot ceļa būvniecībai un mežsaimnieciskajos darbos 

iesaistītā transporta pārvietošanās nodrošināšanai. 

Atsaucoties AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) lūgumam, Krustpils novada 

pašvaldība izskatīja iespēju par pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 5646 010 0139, Krustpils novada Atašienes pagastā, bezatlīdzības nodošanu 

Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā (21.08.2019. tika pieņemts lēmums (protokols 

Nr. 10., 8. p.)). Starp Pašvaldību un LVM 15.10.2019. noslēgta Vienošanās Nr. 5-

8.2_009u_260_19_116 par sadarbību (turpmāk – Vienošanās). Atbilstoši Vienošanās 

nosacījumiem, tika veiktas darbības, lai ierakstītu zemesgrāmatā uz Pašvaldības vārda 

Pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu. 

Nekustamais īpašums “Meža ceļš”, kadastra numurs 5646 010 0139 sastāv no 

neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5646 010 0139, atrodas Krustpils novada 

Atašienes pagastā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldība vārda. 

Pēc Krustpils novada pašvaldības grāmatvedības datiem ilgtermiņa ieguldījums – zeme 

“Meža ceļš” ar kadastra numuru 56460100139, ir uzskaitīts Krustpils novada pašvaldības bilancē 



ar sākotnējo vērtību 142.29 EUR (Viens simts četrdesmit divi euro 29 centi) un piešķirts 

inventāra numurs 2584. Zemei, saskaņā ar 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 89.punktu, netiek rēķināts nolietojums un 

nav derīgā lietošanas laika. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, atklāti balsojot,  ar 14 

balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, 

Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Krustpils novada 

pašvaldības  īpašumu „Meža ceļš”, kadastra numurs 5646 010 0139, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, kura sastāvā ietilpst neapbūvēta zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 5646 010 0139 ar kopējo platību 0,14 ha. 

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

noteiktās valstij piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 

aizsardzības nodrošināšanai. 

3. Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt 

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

Krustpils novada pašvaldībai, ja tas netiek izmantots valsts meža apsaimniekošanas un 

aizsardzības funkciju nodrošināšanai, par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

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

  

 

 

47. 

Par dzīvokļu ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

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

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

lēmuma pamata, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Krustpils  novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašumu, pašvaldības  bilancē esošus dzīvokļus: 

1.1. “Jaunā Muiža 1”- 1, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads; 

1.2. “Māja Nr.3”-4, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads; 

1.3. “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads. 

 

2. Uzdot juristei veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Krustpils novada pašvaldības vārda. 

 

 

 

mailto:lvm@lvm.lv


 

48. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Izskatot O. P., personas kods [..] (turpmāk-Iesniedzēja), dzīvojošas [..] Kūku pagasts, 

Krustpils novads 2020.gada 9.jūnija iesniegumu, īres līgumu termiņa pagarināšanu,   konstatēts: 

1. 2017.gada  8.jūnijā ar Iesniedzēju  noslēgts Īres līgums Nr.6-41/17/13a. 

2. Iesniedzējam nav  īres un pamatpakalpojumu  maksas parāda.    

 Izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, pagasta pārvaldes vadītājs sniedza informāciju, ar 

Iesniedzēju pagarināms īres līgums uz vienu gadu. 

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,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, 

Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs 

j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga 

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

1. Pagarināt ar O. P.,  2017.gada 8.jūnijā noslēgto īres Līgumu Nr.6-41/17/13a uz vienu 

gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt  uz tādu pašu termiņu, ja nav īres maksas 

parāds. 

2. Uzdot O. P. viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas parakstīt vienošanos 

par īres  līgumu pagarināšanu. 

3. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju, sagatavot un parakstīt  lēmuma 2.punktā līgumu 

ar O. P., kā arī pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja nav parādu.  

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

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

49. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 



Izskatot 2020.gada 9.jūnija Ņ. A., personas [..] iesniegumu (turpmāk- iesniedzēja) par 

pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu pēc adreses “[..], Kūku pagasts, Krustpils 

novads. 

Izvērtējot, pašvaldības brīvo dzīvojamo fondu Kūku  administratīvajā teritorijā, kā arī 

ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu.  Piešķiramas īres tiesības vispārējā 

kārtībā uz pašvaldības dzīvojamo telpu pēc adreses “[..], Kūku pagasts, Krustpils novads, slēdzot 

terminētu līgumu uz sešiem mēnešiem, ar tiesībām pagarināt īres līgumu uz tādu pašu termiņu, ja 

nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka Iesniedzējam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi 

nav zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu (ēku), kurā Iesniedzējs varētu dzīvot. 

Pamatojoties uz: 

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

9. punktu,  

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

dzīvojamās telpas īres līgumu rakstveidā slēdz valdītājs uz pašvaldības institūcijas lēmuma 

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

daļu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī 

nenorādot termiņu un 6. panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu 

laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot 

gadījumus, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma 

pagarināšanu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības vispārējā kārtībā Ņ. A., uz dzīvokli pēc adreses [..], 

Kūku pagasts, Krustpils novads uz sešiem mēnešiem ar tiesībām prasīt  īres līguma 

pagarinājumu, ja nav īres un pamatpakalpojumu maksas parāda. 

2. Uzdot Ņ. A., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu 

īres līgumu un deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja Ņ. A., neizpilda šo 

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

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

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

komunālo pakalpojumu līgumu ar Ņ. Al. un nodot dzīvokli ar nodošanas - pieņemšanas 

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

 

Administratīvs akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida 

administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Administratīvo aktu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas  tiesu namā 

(Jelgavā,  Atmodas ielā 19, LV-3007), viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  

 

 

 

 

 



50. 

Par Vīpes amatniecības centra “Māzers” maksas pakalpojuma cenrāža papildināšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.06.2020. Apvienotajā Finanšu komitejas, Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

Krustpils novada pašvaldībā 2020.gada 8.jūnijā saņemts Vīpes amatniecības centra 

“Māzers” vadītājas Ineses Bramanes iesniegums ar lūgumu centra sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi papildināt ar māla izstrādājumu apdedzināšana keramikas krāsnī KITTEC, viens cikls 

30 stundas, maksa 10 eiro. Iesniegumam pievienots maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins.  

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā Krustpils novada 

pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar 

šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 

izcenojumus”, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna 

Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Papildināt Vīpes amatniecības centra “Māzers” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi 

– tabulu ar 5. rindu šādā redakcijā: 

 
Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids* Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

PVN 

(euro)* 

Cena ar PVN 

(euro) 

5. Māla izstrādājumu 

apdedzināšana keramikas 

krāsnī KITTEC 

Viens 

apdedzināšanas 

cikls 30 

stundas 

8,26 1,74 10,00 

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

 

 

 

51. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Ziņo  K. Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu un Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 

2020. gada 27.maija sēdes lēmumu Nr. 10 (protokols Nr.12.), tika noteikta nomas tiesību izsole 

Krustpils novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460090097 

daļai -1,05 ha platībā. Zemes lietu komisija 2020.gada 12.jūnijā rīkoja nomas tiesību izsoli. 

Izsolē piedalījās 2 pretendenti. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils 

Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis 

Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 



1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56460090097 daļas – 1,05 ha platībā zemes nomas tiesību izsoles rezultātus: 

 

N

r.

p.

k 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums  

Zemes 

nomas 

gabala  

platība 

ha 

Zemesgabala 

izsoles 

sākumcena 

EUR/gadā 

Izsoles 

solis/ 

EUR 

Izsoles dalībnieka - vārds, uzvārds vai 

nosaukums, kas  nosolīja augstāko 

nomas maksu  

1. 56460090097 1,05 37.80 10,00 Jēkabpils rajona Atašienes pagasta 

zemnieku saimniecība "OZOLS", 

reģ.nr. 45401017109, nosolītā nomas 

maksas summa kopā ar sākumcenu 

217.80 EUR/gadā 

 

 

2. Uzdot Zemes lietu komisijai slēgt zemes nomas līgumu ar Jēkabpils rajona Atašienes 

pagasta zemnieku saimniecību "OZOLS", reģ.nr. 45401017109, adrese: „Pumpurs”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads, LV-5211, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

56460090097 daļas -1,05 ha platībā nomu. 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 6 gadiem no 2020.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 30.jūnijam.  

4. Noteikt zemes nomas maksu gadā saskaņā ar zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem.  

Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un Pievienotās vērtības 

nodokli.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007). 

 

 

52. 

Par līdzekļu piešķiršanu zivju resursu zinātniskai izpētei Neretas upē no Dabas resursu 

nodokļa rezerves līdzekļiem 

 

Ziņo  B.Voltmane. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs. Informē K.Pabērzs. Informē I.Luksts. Jautā A.Vetere, 

atbild I.Luksts. Izsakās J.Puriškevičs, K.Pabērzs, P.Gravāns. Informē K.Pabērzs. 

 

2020. gada 10. jūnijā Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītāja I. Luksta iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzekļus zivju resursu 

zinātniskai izpētei Neretas upē.  

Sakarā ar Neretas upē konstatēto vides piesārņojumu, kā rezultātā ir notikusi masveidīga 

zivju bojāeja Neretas un Odzes upēs, ir nepieciešams veikt zivju resursu zinātnisko izpēti. 

Šo darbu izpildei tiek lūgts finansējums EUR 1 500. 

 

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

panta  2. daļas 6. punktu, atklāti balsojot,  ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš Felss, Vladimirs 

Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris 

Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), 

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



1. Piešķirt līdzekļus EUR 1 500 apmērā zivju resursu zinātniskai izpētei Neretas upē no 

dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoram. 

 

 

 
 

53. 

Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo  K. Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Lupīnas” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Variešu pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599183 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 2020.gada 22.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 2900. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5694 005 0183, 1.33 ha platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 867.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 800 EUR. 

 Balstoties uz 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,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR  

3700.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto 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 ar 14 balsīm "Par" 

(Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis 



Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības 

dome  nolemj : 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5694 005 0183, ar kopējo 

platību 1.33 ha par nosacīto cenu 3700 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 100 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

 

54. 

Par nekustamā īpašuma “Meždārzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu 

 

Ziņo  K. Pabērzs. 

 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums  

“Meždārzi” (turpmāk- nekustamais īpašums), kas atrodas Krustpils pagastā, Krustpils novadā. 

Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Krustpils zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000599246 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

 Pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo nekustāmo 

īpašumu. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 



 2020.gada 22.maijā nekustamā īpašuma vērtētājs -Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Dzieti”, (īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 

vērtēšanai Nr.  83) novērtēja nekustamo īpašumu  un noteica tā tirgus vērtību   EUR 630. 

Nekustamais īpašums  ar kadastra numuru 5668 003 0109, 600 m2 platībā. 

 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta EUR 384.  Pašvaldības izdevumi : ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, novērtēšanas u.c. izdevumi sastādās 250 EUR. 

 Balstoties uz 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,  noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu EUR  

880.  

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantu 6.panta otro daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un 

septīto 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 ar 14 balsīm "Par" 

(Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav Krustpils novada pašvaldības 

dome  nolemj : 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Meždārzi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads  kadastra Nr. 5668 003 0109, ar kopējo 

platību 600 m2  par nosacīto cenu 880 EUR.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt izsoles soli- 50 EUR,  līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% apmērā no 

nosacītās cenas un reģistrācijas samaksu 50 EUR, un noteikt izsoles laiku 2020.gada 

6.augustā, sākot no plkst.11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas ielā 

150A, Jēkabpils. 

4. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai sagatavot 

izsoles noteikumus, organizēt nekustamā  īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un iesniegt  Krustpils novada domei lēmuma projektu par atsavināšanas 

rezultātu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

55. 

Par dzīvokļa “Māja Nr.3”-13, Variešos, Variešu pagasts,  Krustpils novads atsavināšanu  

 

Ziņo  K. Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis “Māja Nr.3”-13, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads (turpmāk- nekustamais 

īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Variešu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119722- 13 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 737/11968 domājamām daļām  un 

dzīvokļa īpašuma 76.7 m 2 platībā. 



 Pašvaldībā saņemts Ināras Melehovas iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai 

piederošo nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar Ināru Melehovu, noslēdza Dzīvojamo telpu īres un 

komunālo pakalpojumu līgumu par pašvaldības dzīvokļa īri. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet  

šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  īrnieks, ja viņš vēlas 

nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā daļā 

minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2020.gada 3.jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  15 

derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 2100 

EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 1685 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar objekta 

uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot vērā, iepriekš 

noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Variešu pagastā,  noteikt nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cenu 2350 EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, sesto 

un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.1 panta piekto daļu un Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas 

manta” 3.punktu,  un Ināras Melehovas  iesniegumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Mārtiņš 

Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis Pabērzs, Kārlis 

Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace 

Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils novada pašvaldības dome  nolemj : 



1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Māja Nr.3”-13, Variešos, Variešu pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 

5694 900 0011), ar kopējo platību  76.7 m2  un kopīpašuma 737/11968 domājamās daļas 

no būves un zemes, par nosacīto cenu 2350 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 

- piecus gadus.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 
 

56. 

Par dzīvokļa “Jaunā Muiža 4”-1, Jaunā muiža, Kūku pagasts,  Krustpils novads 

atsavināšanu  

 

Ziņo  K. Pabērzs. 

 Krustpils novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) pieder nekustamais īpašums – 

dzīvoklis “Jaunā Muiža 4”-1, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads (turpmāk- 

nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Kūku pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000029795- 1 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Nekustamais īpašums sastāv no būvju un zemes kopīpašuma 698/13247 domājamām daļām  un 

dzīvokļa īpašuma 69.8 m 2 platībā. 

 Pašvaldībā saņemts G. A. iesniegums, kurā lūdz atsavināt pašvaldībai piederošo 

nekustāmo īpašumu. Pašvaldība ar G. A., noslēdza Dzīvojamo telpu īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu par pašvaldības dzīvokļa īri. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt nekustamo īpašumu, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka 

 pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.  

Likuma 77.pants nosaka, ka pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību 

subjektu īpašuma. Pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktā 

kārtībā. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai, bet to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajam nolūkam, 

pašvaldība var likumā noteiktā kārtība atsavināt. 

 Publiskās  personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 

3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas  pamatveids ir mantas 

pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai likumā paredzētos 

gadījumos. 

 Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bet  

šā panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsavināšanu var ierosināt  īrnieks, ja viņš vēlas 

nopirkt  dzīvokļa īpašumu. 

 Atsavināšanas likuma 8.panta otrajā, trešajā, sestajā un septītajā daļā noteikts, ka 

atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma novērtēšanu  un mantas nosacīto cenu apstiprina 

pašvaldības institūcija, novērtēšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju.  



 Atbilstoši Atsavināšanas likuma 37.panta  pirmās daļas 4.punktam, publiska persona 

mantu par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta  ceturtajā daļā 

minēta persona, tad pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 2020.gada 3.jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 42403010964 

(īpašumu vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.  15 

derīgs līdz 2023.gada 21.oktobrim.) novērtēja Nekustamo īpašumu  un noteica tā vērtību 4600 

EUR.  

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 2789 EUR. Pašvaldības izdevumi, kuri saistīti ar objekta 

uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 250 EUR.  Ņemot vērā, iepriekš 

noteiktās cenas pašvaldības līdzvērtīgu dzīvokļu pārdošanā Variešu pagastā,  noteikt nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cenu 4850 EUR.  

Pārdodot publiskas personas zemesgabalu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 

ilgāks par pieciem gadiem. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro, trešo, sesto 

un septīto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.1 panta piekto daļu un Ministru kabineta 

2011.gada 1.februāra  noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas 

manta” 3.punktu,  un Gunta Avsjukeviča  iesniegumu, atklāti balsojot: ar 14 balsīm "Par" 

(Mārtiņš Felss, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Juris Puriškevičs, Elīna Serkova, Kārlis Stars, Vija Stiebriņa, Aija 

Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada pašvaldības 

dome  nolemj : 

 

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

dzīvokli  “Jaunā Muiža 4”-1, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads  (kadastra Nr. 

5670 900 0915), ar kopējo platību  69.8 m2  un kopīpašuma 698/13247 domājamās daļas 

no būves un zemes, par nosacīto cenu 4850 EUR, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 

- piecus gadus.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu. 

3. Uzdot Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai veikt visas 

nepieciešamās darbības lēmuma izpildei. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veic Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Kārlis 

Pabērzs. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.05 

 

Sēdes vadītājs        (personīgais paraksts)                                        K.Pabērzs 
18.06.2020. 

 

Sēdes protokolētājs         (personīgais paraksts)                                  R.Ivanova 
18.06.2020. 

 


