
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2017.gada 25.janvārī  Nr. 2 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.  Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns. 

 

Pašvaldības darbinieki: 

Juriste Ilze Stupāne, Juriste Maija Alksne, Finansiste Baiba Voltmane, galvenā grāmatvede 

Daina Turkopole, Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa, Izpilddirektors Raivis Ragainis, 

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs Ilmārs Luksts, Attīstības nodaļas vadītāja Inga 

Rubene, Projektu vadītājs Kārlis Stars, Projektu administratore  Solvita Čandere, Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja Ilga Vilkauša, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Telšinska, Sociālā dienesta 

vadītāja Ilze Rūsiņa,Variešu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Jaksons, Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītāja Ineta Šeinova, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja Andra Munce, Kūku pārvaldes 

vadītājs Dzintars Kalniņš.  

 

Preses pārstāvji: 

Laikraksta „Brīvā Daugava” korespondente Aija Valdmane , Vidusdaugavas TV žurnāliste 

Sandra Paegļkalne  un operators Kārlis Bukacinskis. 
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Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (15 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj apstiprināt domes sēdes 

darba kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” stratēģiskā plāna 2017. – 

2019.gadam apstiprināšanu 

2. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.2017/1 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” un 

paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 

3. Par Krustpils novada domes 21.12.2016.saistošo noteikumu Nr.2016/11 „Par pašvaldības 

nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” precizēšanu 

4. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata 

likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta 

5. Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

6. Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS darbinieku amata vienībām un slodzēm 

7. Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

8. Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā Investīciju 

plāna apstiprināšanu 

9. Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2017. 

gadā” 

10. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma 

programmas apstiprināšanu  

11. Par Antūžu speciālās internātpamatskolas pamatlīdzekļu pārņemšanu Krustpils novada 

pašvaldības bilancē 

12. Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija 

13. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

14. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/2  „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 

15. Par projektu „Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un nacionālajā dabas  parkā “Braslavskie ozera” 

16. Par dalību projektā 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

17. Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.2017/3 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2010/15  “Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un paskaidrojuma 

raksta apstiprināšanu 

18. Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu 
19. Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

20. Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres  pagastā 

21. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu Mežāres pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā  



23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

24. Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku  pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

25. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar mežaudzi “Silāres”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

26. Par pašvaldības kustamas mantas -  mikroautobusa  VW TRANSPORTER pārdošanu un  

izsoles nolikuma apstiprināšanu 

27. Par nekustamā īpašuma – zemes “Lejas Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma – zemes “Kalna Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

29. Par zemes ierīcības projekta „Bērzi” apstiprināšanu 

30. Par zemes nomas tiesībām uz 2016.gada 15.jūlija izsoles objektu: Zemes vienība ar  

kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 , platība 17,53 ha Vīpes pagastā. 

31. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

 

1. 

Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” stratēģiskā plāna  

2017. – 2019.gadam apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Publisko aģentūru likuma 20.panta 

otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Lazdāns  (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” vidēja termiņa 

darbības stratēģijas plānu  2017.-2019.gadam (pielikumā). 

2. Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” direktore ir atbildīga par 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu. 

 

 

2. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.2017/1 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” un paskaidrojuma raksta 

apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 



Ziņo K.Pabērzs. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 30.decembra vēstulē 

Nr.18-6/9810 “Par saistošajiem noteikumiem” ar izteikusi iebildumus un norādījusi, ka ir 

jāprecizē 2016.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.2016/9 “Grozījumi Krustpils novada 

pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada 

sociālajiem pabalstiem””. 

Sociālais dienests iesniedzis grozījumus saistošajiem noteikumiem par pašvaldības 

ikmēneša pabalsta uzturam audžuģimenē par katru bērnu palielināšanu līdz  200,00 eiro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 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 „par” – Maija Kīne, 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada 

dome nolemj: 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 25. janvāra saistošos noteikumus 

Nr. 2017/1 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” un 

paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu, vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā 

atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt Krustpils 

novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv, izvietot Krustpils novada domes ēkā, kā 

arī Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldes ēkā. 

4. Atcelt Krustpils novada domes 2016.gada 21.decembra lēmumu (sēdes protokola Nr.16, 

1.punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu 

Nr.2016/9 „Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.2013/43 „ Par 

Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu”. 

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

 

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības 21.12.2016.saistošo noteikumu Nr.2016/11  

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot 

atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” precizēšanu 
 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldība 30.12.2016. saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības  un 

reģionālās attīstības ministrijas  (turpmāk- VARAM) 29.12.2016. vēstuli Nr. 18-6/9768, kur pēc 

Krustpils novada pašvaldības 21.12.2016. saistošo noteikumu Nr.2016/11 “Par pašvaldības 

nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma 

http://www.krustpils.lv/


rakstā vai apliecinājumā kartē”  (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas, izteikusi 

iebildumus, kurus lūgusi precizēt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 

15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 10.punktu; Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt  pašvaldību nodevas” 16.¹punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (15 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Precizēt Saistošo noteikumu: 

1.1. izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz likuma “Par nodokļiem un nodevām”  

12.panta pirmās daļas 1.punktu; 

1.2. svītrot 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktu; 

1.3. svītrot 7.1.apakšpunktā vārdu “neieskaitot”; 

1.4. svītrot 7.2.apakšpunktā vārdu “lielāka” un vārdu “neieskaitot”; 

1.5. svītrot 7.3.apakšpunktā vārdu “neieskaitot”; 

1.6. svītrot 11.punktu; 

1.7. aizstāt 13.punktā vārdu “Savlaicīgi”  ar vārdu “Termiņā” 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 
 

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm 

un to finansēšanu no pašvaldības budžeta 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 2014.gada 

18.augusta Krustpils novada domes apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13., 17.punktu “Kartība, 

kādā aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju Krustpils novada izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”,  

atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (15 

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

 

1. Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības iestāžu 

pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 2017. gada 01. 

janvāra līdz 2017. gada 31. augustam: 

 



Nr. 

p.k. 

Izglītības iestāde/amata 

nosaukums 

Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.01.2017. 

Algas likme 

par 1 slodzi no 

01.01.2017. 

Piemaksa par 

iegūto 

kvalitātes 

pakāpi 

Noteiktā alga 

par 

apstiprināto 

slodzi likmēs 

ar 01.01.2017. 

1. Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola 
     

1.1. Direktora vietnieks izglītības 

jomā 

1345 22 0,25 720.00  180.00 

1.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 1,00 620.00  620.00 

1.3. Izglītības iestādes bibliotekārs 2622 07 0,30 680.00  204.00 

1.4. Pagarinātās dienas grupas 

skolotājs 

2359 03 0,35 680.00  238.00 

1.5. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 

2359 07 0,15 680.00  102.00 

1.6. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 

2359 07 0,15 680.00  102.00 

1.7. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 

2359 07 0,10 680.00  68.00 

1.8. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 

2359 07 0,15 680.00  102.00 

1.9. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 

2359 07 0,15 680.00  102.00 

1.10. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 0,05 620.00  31.00 

 Kopā:  2,65   1749.00 

2. Krustpils pamatskola      

2.1. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 680.00  340.00 

2.2. Izglītības psihologs  2634 03  0,15 680.00 17.10 119.10 

2.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,30 680.00  204.00 

2.4. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,30 680.00  204.00 

2.5 Sociālais pedagogs  

(Spēkā no 01.02.2017.) 

2359 01 0,50  680.00  340,00 

 Kopā:  1,75  17.10 1207,10 

 3. Sūnu pamatskola      

3.1. Direktora vietnieks izglītības 

jomā 

1345 22 0,25 760.00  190.00 

3.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 620.00 40.50 660.50 

3.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 620.00 40.50 660.50 

3.4. Skolotājs logopēds  2352 01  0,50 680.00 22.50 362.50 

3.5. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,48 680.00  326.40 

3.6. Interešu izglītības skolotājs 2359 06 0,11 680.00  74.80 

 Kopā:  3,34  103.50 2274.70 

4. Mežāres pamatskola      

4.1. Direktora vietnieks izglītības 

jomā 

1345 22  0,20 720.00  144.00 

4.2. Vispārējās pamatizglītības 

skolotājs  

2341 01  0,033 680.00  22.67 

4.3. Interešu izglītības skolotājs 2359 06 0,033 680.00 1.50 24.17 

4.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 620.00  620.00 

4.5. Izglītības psihologs  2634 03  0,033 680.00  22.67 

4.6. Pagarinātās dienas grupas 

skolotājs 

2359 03  0,03 680.00  20.63 



4.7. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,175 680.00  119.00 

4.8. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 0,05 620.00  31.00 

4.9. Pirmsskolas izglītības latviešu 

valodas skolotājs 

 0,025 620.00  15.50 

 Kopā:  1,582  1.50 1019.64 

5. Variešu sākumskolā      

5.1. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs  

2342 02  0,10 620.00  62.00 

5.2. Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājs  

2342 03  0,20 620.00  124.00 

5.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 620.00  465.00 

5.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,185 620.00  114.70 

5.5. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,185 620.00 7.49 122.19 

5.6. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 620.00  465.00 

5.7. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 620.00  465.00 

5.8. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,75 620.00  465.00 

5.9. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 680.00  136.00 

5.10. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,25 680.00  170.00 

 Kopā:  4,12  7.49 2588.89 

6. Vīpes pamatskolā      

6.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 620.00  620.00 

6.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,27 680.00 14.69 198.29 

6.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,262 680.00  178.16 

 Kopā:  1,532  14.69 996.45 

 

2. Šī lēmuma 1.punkta tabulas 2.5.apakšpunkts stājas spēkā no 2017. gada 1. februāra.  

3. Ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku  Krustpils novada domes 2016. gada 21.decembra 

domes sēdes lēmums “Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 

darbinieku amata likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta” (protokols Nr.16., 8.p.)   

 

 

 

5. 

Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz LR likumu “Par valsts budžetu 2016.gadam”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu” un 2014.gada 

18.augusta Krustpils novada domes apstiprinātajam sēdes lēmumam Nr.13., 17.punktu “Kartība, 

kādā aprēķina un sadala valsts mērķdotāciju Krustpils novada izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 



atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (14 balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgas (profesiju klasifikatora 

kods 1345 08), kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām- pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem 

līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta: 

 

Nr.p.

k. 

Izglītības 

iestāde 

Skolēnu 

skaits uz 

01.09.2016

. 

Pirms-

skolas 

vecuma 
audzēkņu 

skaits 

Kopē-

jais 

audzēk-

ņu skaits 

mācību 
iestādē 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 

no valsts 

budžeta 
mērķdotā

cijas 

Atalgo-
jums 

EUR no 

valsts 
budžeta 

mērķdo-
tācijas  

Slodze no 

pašvaldības 
budžeta 

Atalgojums 

EUR no 

pašvaldības 
pamat-

budžeta  

1. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskolas 

direktora p.i. 

65 23 88 0,8 720,00 0,73 659,00 0,07 61,00 

2. 

Mežāres 

pamatskolas 

direktora p.i. 

43 21 64 0,8 720,00 0,51 462,00 0,29 258,00 

3. 

Vīpes 

pamatskolas 

direktora p.i. 

30 30 60 0,8 720,00 0,36 321,00 0,44 399,00 

4. 

Sūnu 

pamatskolas 

direktore 

104 48 152 1 1000,00 1 950,00 0 50,00 

5. 

Variešu 

sākumskolas 

direktore 

40 38 78 0,8 720,00 0,45 403,00 0,35 317,00 

6. 

Krustpils 

pamatskolas 

direktore 

180   180 1 1000,00 1 1000,00 0 0,00 

  Kopā 462 160 622 5,2 4880,00 4,05 3795,00 1,15 1085,00 

           

7. 

Antūžu 

speciālās 

internātpamats

kolas 

direktors 

75 10 85 1 
900+ 

180 

=1080* 

1 1080,00 0 0 

*- tai skaitā piemaksa par darbu īpašos apstākļos 20% no valsts mērķdotācijas (MK noteikumi Nr.445, 

24.p.) 

2. Katram izglītības iestādes vadītājam izstrādāt mācību stundu skaitu saskaņā ar LR MK 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

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

 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 
lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Vija Stiebriņa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

 

 



6. 

Par KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

darbinieku amata vienībām un slodzēm 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likumu “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogu”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (14 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- Jānis Pastars (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sekojošu Krustpils novada pašvaldības amata vienību un slodžu sarakstu ar 

2017.gada 1.februāri: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums 
Vienību skaits Slodze ar 

01.02.2017. 

1.1. Novada vadība   

1. Novada domes priekšsēdētājs 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 

1 1 

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks 1 Atbrīvotais 1 

3. Izpilddirektors  1 1 

1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa:   

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs 
 

 

1. Galvenais grāmatvedis 1 1 

2. Finansists 1 1 

3. Grāmatvedis  1 1 

4. Grāmatvedis  1 1 

5. Grāmatvedis  1 1 

6. Grāmatvedis  1 1 

7. Grāmatvedis  1 1 

8. Grāmatvedis  1 1 

1.3.  Administratīvā nodaļa:   

  Administratīvās nodaļas vadītājs    

1. Jurists  1 1 

2. Jurists  1 1 

3. Jurists  1 1 

4. Iepirkumu speciālists 1 1 

5. Personālvadības speciālists 1 1 

6. Dokumentu pārvaldības speciālists 

okumentu pārvaldības speciālista 

1 1 

7. Dokumentu un arhīva pārvaldības speciālists 1 1 

8. Datortīklu un IS administrators 1 1 

9. Datortīklu un IS administrators 1 1 

10. Sabiedrisko attiecību speciālists 1 1 

1.4. Attīstības nodaļa:   



 
Attīstības nodaļas vadītājs  

 

1.  
Teritorijas plānošanas un darba ar uzņēmējiem 

speciālists 

1 
1  

2. Projektu vadītājs 1 1 

3 Projektu koordinators 1 1 

4. Projektu administrators 1 1 

5. Jaunatnes un tūrisma lietu speciālists 1 1 

6. Būvinženieris 1 0,5 

1.5. Krustpils novada būvvalde:   

 Būvvaldes vadītājs   

1. Būvvaldes arhitekts 1 1 

2. Būvinspektors  1 1 

3. Būvvaldes speciālists- lietvedis 

           

1 1 

1.6. Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļa    

1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1 0,5 

1.7. Vides un civilās aizsardzības dienests   

1. Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs 
1 

1 

2. Civilās un vides aizsardzības speciālists  1 1 

3. Civilās un darba aizsardzības speciālists  1 0,6 

1.8. Komunālās un saimniecības nodaļa   

1. Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājs 
1 

0,8 

2. Saimnieks-sagādnieks, mikro autobusa vadītājs  
1 

1 

3. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

4. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

5. Ēkas uzraugs-apkopējs 1 1 

6. Sētnieks, apkopējs 1 1 

1.9. Krustpils novada pašvaldības bāriņtiesa   

1. 
Bāriņtiesas priekšsēdētājs,  
Bāriņtiesas loceklis Atašienes pagastā 

1 
1 

2. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks,  

Bāriņtiesas loceklis Kūku 

 pagastā 

1 

0,7 

3. Bāriņtiesas loceklis Krustpils pagastā 

 

 

pppppppppriekšsPRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS ) 

1 0,3 

4. Bāriņtiesas loceklis Mežāres pagastā 1 0,3 

5. 
Bāriņtiesas loceklis Variešu un Vīpes pagastā 1 

0,8 

6. Bāriņtiesas sekretārs 1 0,5 

1.10. Krustpils novada Sociālais dienests   

1. Sociālā dienesta vadītājs 1 1 

2. 
Sociālā dienesta vadītāja vietnieks, sociālās 

palīdzības organizators Krustpils pagastā 

1 
1 

3. Atašienes pagasta sociālais darbinieks 1 1 

4. Kūku pagasta sociālais darbinieks 1 1 

5. Kūku pagasta sociālais darbinieks 1 1 

6. Mežāres pagasta sociālais darbinieks 1 1 

7. Variešu pagasta sociālais darbinieks 1 1 



8. Vīpes pagasta sociālais darbinieks 1 1 

9. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 1 1 

1.11. Atašienes pagasta pārvalde   

1. Atašienes pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Atašienes bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. 
Atašienes pagasta kultūras darba organizators 1 

1 

1.12. Krustpils pagasta pārvalde   

1. Krustpils pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Krustpils bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. Krustpils bibliotēkas bibliotekārs 1 1 

6. Krustpils pagasta kultūras darba organizators 1 1 

1.13. Kūku pagasta pārvalde   

1. Kūku pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Kasieris (Kūku ciematā) 1 0,3 

5. 
Kūku bibliotēkas vadītājs-  

novada bibliotēku koordinators 

1 1 

6. Kūku bibliotēkas bibliotekārs 1 1 

7. Zīlānu bibliotēkas vadītājs 1 1 

8. Kūku pagasta kultūras darba organizators 1 1 

1.14. Mežāres pagasta pārvalde   

1. Mežāres pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Mežāres bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. Mežāres pagasta kultūras darba organizators 1 1 

1.15. Variešu pagasta pārvalde   

1. Variešu pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Antūžu bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. Medņu bibliotēkas vadītājs 1 0,5 

6. Variešu pagasta kultūras darba organizators 1 1 

1.16. Vīpes pagasta pārvalde   

1. Vīpes pagasta pārvaldes vadītājs 1 1 

2. Lietvedis-kasieris  1 1 

3. Saimniecības vadītājs 1 1 

4. Vīpes bibliotēkas vadītājs 1 1 

5. Vīpes pagasta kultūras darba organizators 1 1 

1.17 Amatniecības centrs “Māzers”    

1. Amatniecības centra “Māzers” vadītāja 1 1 

2. Kokamatniecības meistars 1 0,25 

 



2. Apstiprināt sekojošu Krustpils novada pašvaldības tehnisko darbinieku amata vienību un 

slodžu sarakstu ar 2017.gada 1.februāri: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.02.2017. 

2.1. Atašienes pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (p.p., bibliotēka) 1 1 

2. Autobusa vadītājs 1 1 

3. Elektriķis 1 0,5 

4. Kurinātājs- traktorists 1 1 

5. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs (no okt.-maijam) 1 1 

8. Strādnieks (kult.n.) 1 0,75 

2.2. Brālu Skrindu Atašienes vidusskola   

1. Lietvedis 1 1 

2. Laborants 1 0,6 

3. Apkopējs- kurinātājs (mākslas sk.) 1 1 

4. Apkopējs 1 0,75 

5. Apkopējs 1 0,75 

6. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

8. Kurinātājs-strādnieks (no okt.- maijam) 1 1 

9. Kurinātājs-strādnieks (no okt.- maijam) 1 1 

10. Sētnieks 1 1 

11. Medmāsa 1 0,25 

12. PII auklis (bērnu d.) 1 1 

13. Nakts aukle (no sept.-jūlijam) 1 0,75 

14. Nakts aukle (no sept.-jūlijam) 1 0,75 

2.3. Krustpils pagasta pārvalde   

1. Strādnieks (Saimn.daļā) 1 1 

2. Strādnieks-santehniķis (Saimn.daļā) 1 1 

3. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

4. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs-strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

7. Apkopējs- dežurants (Sporta z.) 1 1 

8. Apkopējs- sētnieks (p.p., kult.n.) 1 1 

9. Apkopējs- sētnieks (Bibliot.) 1 0,5 

2.4. Krustpils pamatskola   

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 1 

3. Laborants 1 0,5 

4. Apkopējs 1 1 

5. Apkopējs 1 1 

6. Apkopējs 1 1 

7. Sētnieks 1 1 

8. Autobusa vadītājs 1 1 

9. Medmāsa 1 0,2 

10. Kurinātājs-elektriķis 1 1 

11. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 



12. Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

13 Kurinātājs (no okt.- maijam) 1 1 

14. Apkopējs- dežurants 1 0,5 

2.5. Kūku pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (p.p., kult.n., Zīlānu bibliotēka) 1 1 

2. Apkopēja- sētnieks (Kūku bibliotēka) 1 1 

3. Mākslinieks- noformētājs 1 1 

4. Mikroautobusa vadītājs 1 1 

5. Santehniķis- elektriķis 1 1 

6. Santehniķis- metinātājs 1 1 

7. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

8. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

9. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

10. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

11. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

12. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

13. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

14. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

15. Apkopējs- sētnieks (Sūnu sk.) 1 1 

2.6. Sūnu pamatskola   

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 0,75 

3. Medmāsa 1 0,5 

4. Autobusa vadītājs 1 1 

5. PI skolotāja palīgs 1 1 

6. PI skolotāja palīgs 1 1 

7. PI skolotāja palīgs 1 1 

8. Apkopējs- dežurants 1 1 

9. Apkopējs- dežurants 1 1 

10. Apkopējs- dežurants 1 1 

11. Apkopējs- sētnieks (bērnudārzs) 1 0,75 

12. Sētnieks 1 1 

13. Strādnieks 1 0,75 

2.7. Mežāres pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,) 1 1 

2. Apkopējs (kult.n., bibliotēka) 1 1 

3. Strādnieks  1 1 

4. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

6. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

7. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

8. Elektriķis- santehniķis 1 0,5 

2.8. Mežāres pamatskola   

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1 1 

2. Lietvedis 1 0,25 

3. Medmāsa 1 0,15 

4. Strādnieks 1 0,5 

5. Apkopējs- dežurants 1 1 

6. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 

7. Apkopējs- sētnieks 1 0,75 



8. PII skolotāja palīgs 1 1 

2.9. Variešu pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (P.P., Kult.n.) 1 1 

2. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

3. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs)  1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs)  1 1 

6. Apkopējs- sētnieks (Antūžu kult.n.) 1 0,5 

7. Autobusa vadītājs 1 1 

8. Strādnieks- santehniķis 1 1 

9. Apkopējs- sētnieks (Liepenes sk.) 1 1 

10. Strādnieks (kapu apsaimn.) 1 0,5 

2.10. Variešu sākumskola   

1. Lietvedis- dežurants 1 0,75 

2. Sporta zāles pārzinis- instruktors 1 0,1 

3. Apkopējs 1 0,75 

4. Apkopējs 1 0,75 

5. Dežurants- sētnieks  
(iepriekš apkopējs- sētnieks) 

1 1 

6. PII skolotāja palīgs 1 1 

7. PII skolotāja palīgs 1 1 

2.11 Vīpes pagasta pārvalde   

1. Apkopējs- sētnieks (p.p.,bibliot., amatn.c.) 1 0,8 

2. Apkopējs- sētnieks (klubs) 1 0,5 

3. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

4. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

6. Strādnieks  1 1 

2.12. Vīpes pamatskola   

1. Lietvedis 1 0,55 

2. Apkopējs- sētnieks 1 1 

3. Apkopējs- sētnieks 1 1 

4. Kurinātājs- strādnieks 1 1 

5. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

6. Kurinātājs (okt.- maijs) 1 1 

7. Autobusa vadītājs 1 0,65 

8. PI skolotāja palīgs 1 1 

9. PI skolotāja palīgs 1 0,75 

 

3. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram rakstiski brīdināt darbiniekus, kuru amata 

vienības/slodzes tiek reorganizētas/likvidētas, par darba tiesisko attiecību 

reorganizāciju/izbeigšanu;  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi, spēku zaudē Krustpils novada domes: 

1) 19.11.2015.domes sēdes lēmums Nr.15., 5; 

2) 16.12.2015. domes sēdes lēmums Nr.16., 3; 

3) 16.12.2015. domes sēdes lēmums Nr.16., 4; 

4) 20.01.2016. domes sēdes lēmums Nr.1., 3; 

5) 20.01.2016. domes sēdes lēmums Nr.1., 4; 

6) 18.02.2016. domes sēdes lēmums Nr.3., 6; 

7) 18.02.2016. domes sēdes lēmums Nr.3., 7; 

8) 18.02.2016. domes sēdes lēmums Nr.3., 8; 



9) 21.09.2016. domes sēdes lēmums Nr.13., 36; 

 

 

 

7. 

Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu”  

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K. Pabērzs. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumu, likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogs”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

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

„atturas”- Jānis Pastars (1 balss),  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmuma Nr.5 (protokols 

Nr.1) apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.1, izsakot  Pielikumu Nr.1 sekojošā redakcijā: 

 
Pielikums Nr.1 

 

Nr.

p.k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesi-

jas kods 

Slodze ar 

01.02.17. 
Amata saime 

Amata 

līmenis 

Mēneš 

algu 

grupa 

Maksi-

mālā 

alga par 

slodzi 

no 

2017.g. 

Noteiktā 

alga ar 

01.02.2017.  

1. 1. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētājs 
1111 25 1 

1.Administratīvā 

vadība 
      1950 

2. 2. Vadība 
Novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks  
1111 26 

 Atbrī 

votais 1 

1.Administratīvā 

vadība 
      1658 

3. 3. Administrācija Izpilddirektors 1112 38 1 
1.Administratīvā 

vadība 
IV B1 15 2353 1658 

4. 4. 

Finanšu un 

grāmatvedības 

nodaļa 

Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas 

vadītājs 

1211 14 0 
12.Finanšu vadība un 

analīze 
IV 11 1382 1244 

5.     Galvenais grāmatvedis 1211 04 1 14.Grāmatvedība III B 10 1287 1182 

6.   Finansists 2412 01 1 

12.3. Finanšu 

uzskaite un analīze 

pašvaldībā 

III 10 1287 995 

7.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

8.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

9.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 



10.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

11.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

12.    Grāmatvedis  3313 01 1 14.Grāmatvedība III A 9 1190 912 

13. 5. 
Administratīvā 

nodaļa 

Administratīvās nodaļas 

vadītājs 
1213 23  0 

 1.Adminisatratīvā 

vadība 
 I  11 1382  1078 

14.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

15.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

16.     Jurists  2611 01 1 

21. Juridiskā analīze, 

izpildes kontrole un 

pakalpojumi 

III B 10 1287 995 

17.     
Personāla vadības 

speciālists 
2423 07 1 30.Personāla vadība IVA 10 1287 995 

18.     Iepirkumu speciālists 3323 01 1 2. Apgāde III B 9 1190 912 

19.     
Dokumentu pārvaldības 

speciālists 
4222 07 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 

20.     
Dokumentu un arhīva 

pārvaldības speciālists 
3341 04 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 

21.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana un 

uzturēšana 

II B 9 1190 912 

22.     
Datortīklu un IS 

administrators 
2522 01 1 

19.5. Sistēmu 

administrēšana un 

uzturēšana 

II B 9 1190 912 

23.     
Sabiedrisko attiecību 

speciālists 
2432 08 1 

24. Komunikācija un 

sabiedriskās 

attiecības 

II 9 1190 912 

24. 6. Attīstības nodaļa 
Attīstības nodaļas 

vadītājs 
1211 46 0  

51. Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1078 

25.     

Teritorijas plānošanas un 

darba ar uzņēmējiem 

speciālists 

2164 01 1 
51. Teritorijas 

plānošana 
II 9 1190 912 

26.     Projektu vadītājs 2422 01 1 32. Projektu vadība III A 11 1382 995 

27.     Projektu koordinators 2422 02 1 32. Projektu vadība II A 9 1190 912 

28.     Projektu administrators 4312 02 1 14. Grāmatvedība III A 9 1190 912 

29.     
Jaunatnes un tūrisma lietu 

speciālists 
2422 27 1 

35.Politikas 

ieviešana 
II 9 1190 912 

30.     Būvinženieris 2142 05 0,5 
20.Inženiertehniskie 

darbi 
II 9 1190 912 

31. 7. 
Krustpils novada 

būvvalde 
Būvvaldes vadītājs 1213 23 0 

51.Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 1078 

32.     Būvvaldes arhitekts 2161 01 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
IVA 11 1382 995 

33.     Būvinspektors  2422 54 1 
51.Teritorijas 

plānošana 
III 10 1287 995 

34.     
Būvvaldes speciālists- 

lietvedis 
3341 04 1 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

IV A 9 1190 912 



35. 8.  

Krustpils novada 

dzimtsarakstu 

nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājs 
1213 23 0,5 

46. Dzimtsarakstu 

pakalpojumi 
III 10 1287 1078 

36. 9. 

Vides un civilās 

aizsardzības 

dienests 

Vides un civilās 

aizsardzības dienesta 

vadītājs 

1213 23 1 
26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III 10 1287 995 

37.     
Civilās un vides 

aizsardzības speciālists  
2422 23 1 

26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III A 9 1190 912 

38.     
Civilās un darba 

aizsardzības speciālists  
2263 01 0,6 

26.3. Kontrole un 

uzraudzība 
III A 9 1190 912 

39. 10. 

Komunālās un 

saimniecības  

nodaļa 

Komunālās un 

saimniecības  nodaļas 

vadītājs 

1219 03 0,8 3.Apsaimniekošana III 10 1287 995 

40.     
Saimnieks- sagādnieks, 

mikroautobusa vadītājs 
5151 03 1 3.Apsaimniekošana II C 9 1190 829 

41.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

42.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

43.     Ēkas uzraugs-apkopējs 9112 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

44.     Sētnieks, apkopējs 9613 01 1 
13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IIB 3 608 429 

45. 11.  
Krustpils novada 

bāriņtiesa 

Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, 

Bāriņtiesas loceklis 

Atašienes pagastā 

1344 05 1 45. Bāriņtiesas III 11 1382 1078 

46.     

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieks, bāriņtiesas 

loceklis Kūku pagastā  

1344 06 0,7 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

47.     
Bāriņtiesas loceklis 

Krustpils pagastā 
3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

48.     
Bāriņtiesas loceklis 

Mežāres pagastā 
3412 06 0,3 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

49.     
Bāriņtiesas loceklis 

Variešu un Vīpes pagastā 
3412 06 0,8 45. Bāriņtiesas II 9 1190 1078 

50.     Bāriņtiesas sekretārs 3343 15 0,5 

18.3. Informācijas 

apkopošana un 

analīze. Dokumentu 

pārvaldība 

III 7 996 912 

51. 12. 
Krustpils novada 

Sociālais dienests 
Sociālā dienesta vadītājs 1344 03 1 39.Sociālais darbs V 11 1382 1078 

52.     

Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieks, sociālās 

palīdzības organizators 

Krustpils pagastā 

1344 04 1 39.Sociālais darbs IV  10 1287 912 

53.     
Atašienes pagasta 

sociālais darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

54.     
Kūku pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

55.     
Kūku pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

56.     
Mežāres pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

57.     
Variešu pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

58.     
Vīpes pagasta sociālais 

darbinieks 
2635 01 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 



59.     

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un 

bērniem 

2635 03 1 39.Sociālais darbs III B 9 1190 829 

60. 13. 
Atašienes 

pagasta pārvalde 

Atašienes pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1009 

61.     Lietvedis - kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A  6 889 613 

63.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 757 

64.     
Atašienes bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 656 

65.     

Atašienes pagasta 

kultūras darba 

organizators 

3435 20 1 33  Radošie darbi I C 7 996 656 

66. 14. 
Krustpils pagasta 

pārvalde 

Krustpils pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1050 

67.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

68. 
  

  Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 787 

69.     
Krustpils bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 682 

70.     
Krustpils bibliotēkas 

bibliotekārs 
3433 01 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 546 

71.     
Krustpils pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 682 

72. 15. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Kūku pagasta pārvaldes 

vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1192 

73.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

74. 
  

  Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 894 

75.     Kasieris 4311 02 0,3 14.Grāmatvedība I 5 802 613 

76.     

Kūku bibliotēkas vadītājs- 

novada bibliotēku 

koordinators 

1431 11 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 912 

77.     
Kūku bibliotēkas 

bibliotekārs 
3433 01 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
I 6 899 620 

78.     
Zīlānu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 775 

79.     
Kūku pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 775 

80. 16. 
Mežāres pagasta 

pārvalde 

Mežāres pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1027 

81.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

82.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 770 

83.     
Mežāres bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 668 

84.     
Mežāres pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 668 

85. 17. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Variešu pagasta 

pārvaldes vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1084 

86.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

87.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 813 



88.     
Antūžu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 1 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 704 

89.     
Medņu bibliotēkas 

vadītājs 
1431 11 0,5 

18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 704 

90.     
Variešu pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33  Radošie darbi 1 C 7 996 704 

91. 18. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Vīpes pagasta pārvaldes 

vadītājs 
1112 31 1 

1.Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 1022 

92.     Lietvedis-kasieris 4120 03 1 
23.Klientu 

apkalpošana 
II A 6 889 613 

93.     Saimniecības vadītājs 1219 27 1 3.Apsaimniekošana III 10 1287 766 

94.     Vīpes bibliotēkas vadītājs 1431 11 1 
18.2 Bibliotēku 

pakalpojumi 
III 10 1287 664 

95.     
Vīpes pagasta kultūras 

darba organizators 
3435 20 1 33.  Radošie darbi 1 C 7 996 664 

96. 19. 
Amatniecības 

centrs "Māzers" 

Amatniecības centra 

vadītājs 
1213 23 1 

1. Administratīvā 

vadība 
II A 13 1917 500 

97.   Kokamatniecības meistars 7522 01 0,25 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 768 

         

           2. Izdarīt grozījumus ar Krustpils novada domes 2016.gada 20.janvāra lēmumu Nr.5 (protokols 

Nr.1) apstiprinātā Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma Pielikumā Nr.2, izsakot  Pielikumu Nr.2 sekojošā redakcijā:  

Pielikums Nr.2 
 

Nr.p.

k 

Struk

tūrvi

e-

nības 

Nr.p.

k. 

Struktūrvienība Amata nosaukums 
Profesij

as kods 

Slo- 

dze ar 

01.02.17. 

Amata saime 
Amata 

līmenis 

Mēneša

lgu 

grupa 

Maksim

ālā alga 

par 

slodzi 

no 

2017.g 

Noteiktā alga 

par slodzi ar 

01.02.2017. 

1. 1.  
Atašienes 

pagasta pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (P.p., 

Bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

2.     Autobusa vadītājs  8331 01 1 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 610 

3.     Elektriķis 7411 01 0,5 
20.Inženiertehnisk

ie darbi 
I 7 996 500 

4.     Kurinātājs-traktorists 8341 06 1 

41. 

Transportlīdzekļa 

vadīšana 

I 5 802 380 

5.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

6.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

7.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

8.     Strādnieks (kult.n.) 9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

9. 2. 

Brāļu Skrindu  

Atašienes 

vidusskola 

Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

10.     Laborants 3111 08 0,6 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

11.     
Apkopējs- kurinātājs 

(mākslas sk.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

12.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

13.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

14.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 



15.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

16.     
Kurinātājs- strādnieks (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

17.     
Kurinātājs- strādnieks (no 

okt.-maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

18.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

19.    Medmāsa 2221 34 0,25 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

20.     PII aukle 5311 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 410 

21.     
Nakts aukle (no sept.-

jūlijam) 
5311 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 410 

22.     
Nakts aukle (no sept.-

jūlijam) 
5311 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 410 

23. 3. 
Krustpils pagasta 

pārvalde 

Strādnieks (saimniecības 

daļā) 
9214 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

24.     
Strādnieks- santehniķis 

(saimniecības daļā) 
9214 03 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 511 420 

25.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

26.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

27.     Kurinātājs- strādnieks  8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

28.     Kurinātājs (okt.-maijs) 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

29.     
Apkopējs- dežurants 

(Sporta z.)  
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

30.     
Apkopējs- sētnieks (p.p., 

kult.n.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

31.     
Apkopējs- sētnieks 

(Bibliot.) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

32. 4. 
Krustpils pamat- 

skola 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā 
1345 22 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 610 

33.     Lietvedis 3341 04 1 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

34.     Laborants 3111 08 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

36.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

37.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

38.     Apkopējas 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

39.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

40.     Autobusa vadītājs  8331 01 1 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 650 

41.     Medmāsa 2221 34 0,2 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

42.     Kurinātājs- elektriķis 7411 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 400 

43.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

44.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

45.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 400 

46.   Apkopējs- dežurants  9112 01 0,5 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 



47. 5. 
Kūku pagasta 

pārvalde 

Apkopējs-sētnieks (p.p., 

kult.n., Zīlānu biblio.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

48.     
Apkopējs-sētnieks (Kūku 

bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

49.     Mākslinieks noformētājs 3432 11 1 33.Radošie darbi II 8 1093 500 

50.     Mikroautobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
II 6 899 610 

51.     Santehniķis-elektriķis 7126 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

52.     Santehniķis- metinātājs 7126 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
V 7 996 670 

53.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

54.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

55.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

56.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

57.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

58.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

59.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

60.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

61.     
Apkopējs-sētnieks (Sūnu 

vecajā skolā) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 

 

413 

 

380 

62. 6. 
Sūnu pamat- 

skola 

Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā  
1345 22 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 610 

63.     Lietvedis 3341 04 0,75 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

64.     Medmāsa 2221 34 0,5 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

65.     Autobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 700 

66.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

67.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

68.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

69.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

70.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

71.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

72.     
Apkopējs- sētnieks 

(bērnudārzs) 
9112 01 0,75 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

73.     Sētnieks 9613 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

74.     Strādnieks  9214 03 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

75. 7. 
Mežāres pagasta 

pārvalde 
Apkopējs- sētnieks (p.p.) 9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

76.     
Apkopējs (kult.n., 

bibliot.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

77.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 



78.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

79.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

80.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

81.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
IV 5 802 440 

82.   Elektriķis- santehniķis 7411 01 0,5 
20.Inženiertehnisk

ie darbi 
I 7 996 670 

83. 8. 
Mežāres pamat- 

skola 

Direktota vietnieks 

saimnieciskajā darbā 
1345 22 1 

3.Apsaimniekošan

a 
II B 8 1093 500 

84.     Lietvedis 3341 04 0,25 
38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

85.     Medmāsa 2221 34 0,15 5.2.Aprūpe II 6 899 500 

86.     Strādnieks 9214 03 0,5 

13. Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 
II A  2 511 380 

87.     Apkopējs- dežurants 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

88.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

89.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

90.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

91. 9. 
Variešu pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (p.p., 

kult.n.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

I 1 413 380 

92.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

93.     
Kurinātājs (no okt.-
maijam) 

8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

94.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

95.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 440 

96.     
Apkopējs- sētnieks 

(Antūžu kult.n.,) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 511 380 

97.     Autobusa vadītājs 8331 01 1 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 650 

98.     Strādnieks- santehniķis 7126 01 1 

13. Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 
V 7 996 670 

99.     
Apkopējs- sētnieks 

(Liepenes sk.) 
9112 01 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A 2 511 380 

100.   
Strādnieks(kapu 

apsaimn.) 
9412 03 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

101. 10. 
Variešu sākum- 

skola 
Lietvedis- dežurants 3341 04 0,75 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

102.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

103.   
Sporta zāles pārzinis-

instruktors 
3423 02 0,1 

48. Sporta 

organizēšana un 

profesionālais 
sports 

II 8 1093 700 

104.     Apkopējs 9112 01 0,75 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

105.     Dežurants- sētnieks 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

106.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

107.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 



108. 11. 
Vīpes pagasta 

pārvalde 

Apkopējs- sētnieks (p.p., 

bibliot., amatn.c.) 
9112 01 0,8 

13. Fiziskais un 

kvalificētais 
darbs 

I 1 413 380 

109.   
Apkopējs- sētnieks 

(klubs.) 
9112 01 0,5 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

110.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

111.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

112.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

113.     Strādnieks 9214 03 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II A  2 511 380 

114. 12. 
Vīpes pamat- 

skola 
Lietvedis 3341 04 0,55 

38.Sekretariāta 

funkcija 
III 7 996 550 

115.   Apkopējs- sētnieks 9112 01 1 

13. Fiziskais un 
kvalificētais 

darbs 
I 1 413 380 

116.     Apkopējs- sētnieks 9112 01 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
I 1 413 380 

117.     Kurinātājs- strādnieks 8182 04 1 
13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

118.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

119.     
Kurinātājs (no okt.-

maijam) 
8182 04 1 

13. Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
III 4 705 380 

120.     Autobusa vadītājs 8331 01 0,65 
41.Transportlīdze

kļa vadīšana 
III 7 996 650 

121.     PII skolotāja palīgs 5312 01 1 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

122.     PII skolotāja palīgs 5312 01 0,75 
29.Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 410 

   

 

     

   

 

       3. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 01.februāri. 

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

 

 

8. 

Par Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētā 

Investīciju plāna apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Izsakās  V.Stiebriņa, K.Stars. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Ministru 

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

attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, un, lai veicinātu Krustpils novada ilgtspējīgu 

attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Jānis Pastars, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns  (12 

balsis), „pret”-  Juris Puriškevičs, Maija Kīne, Vija Stiebriņa (3 balsis), „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 



1. Apstiprināt Krustpils novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 

aktualizēto sadaļu “Investīciju plāns”  izsakot to jaunā redakcijā „Krustpils novada 

investīciju plāns 2017.-2019.gadam” (turpmāk – Investīciju plāns), saskaņā ar pielikumu. 

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Krustpils novada 

investīciju plānu. 

3. Krustpils novada investīciju plāna 2017.-2019.gadam izpildi kontrolē Krustpils 

novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

9. 
Par Krustpils novada pašvaldības  izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  

2017. gadā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” , LR MK noteikumi Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Krustpils novada pašvaldības 

izglītības iestāžu 2016. gada budžeta izpildes rādītājiem pēc naudas plūsmas un skolēnu skaitu 

uz 2017. gada 1. Janvāri,  Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, 

Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis 

Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj:  

  

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas par vienu audzēkni no 

2017. gada 1. janvāra, saskaņā ar 2016. gada budžeta izpildes naudas plūsmas rādītājiem 

(Pielikums): 

 

Izglītības iestādes nosaukums EUR 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
146,81 

 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupas 

60,38 

 

Krustpils pamatskola 68,40 

Sūnu pamatskola 
102,36 

 

Sūnu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 
57,56 

 

Mežāres pamatskola 
105,04 

 

Mežāres pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 56,82 

Variešu sākumskola 127,47 

Variešu sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas 117,92 

Vīpes pamatskola 175,81 

Vīpes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas 48,05 

 



2. Izglītības iestāžu vadītājiem reizi ceturksnī iesniegt ziņas par audzēkņu skaitu, kuru deklarētā 

dzīves vieta ir citā administratīvajā teritorijā. 

 

 

10. 

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 

apstiprināšanu  

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, un Ministru 

kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 ,,Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa 

programmām (trijiem gadiem), Krustpils novada domei ir jāapstiprina Krustpils novada autoceļu 

un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem 

(2017., 2018., un 2019.gadam) un Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas 

uzturēšanas darbu programmu 2017. gadam. 

Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

1. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programmu 2017. gadam. (Programma pielikumā) 

2. Apstiprināt Krustpils novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas 

izlietojumu vidējā termiņa programmu 2017-2019. gadam. (Programma pielikumā)  

 

 

11. 

Par Antūžu speciālās internātpamatskolas pamatlīdzekļu 

pārņemšanu Krustpils novada pašvaldības bilancē 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Antūžu speciālās internātpamatskolas pamatlīdzekļu sastāvā esošie vairāki nekustamie 

īpašumi tiek izmantoti komunālo pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem. 



Lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – pašvaldības 

iedzīvotāju nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem – ūdensapgādi un kanalizāciju – 

nepieciešams pārņemt attiecīgos īpašumus pašvaldības bilancē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – pašvaldības iedzīvotāju 

nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem – ūdensapgādi un kanalizāciju, pārņemt 

Krustpils novada pašvaldības bilancē no Antūžu speciālās internātpamatskolas 

nekustamos īpašumus ar kopējo atlikušo vērtību EUR 46 211,27, saskaņā ar 

pamatlīdzekļu kartītēm (turpmāk – PLK): 

1.1. PLK Nr. 01006, artēziskā aka – atlikusī vērtība EUR 1372,26; 

1.2. PLK Nr. 01008, hlorētava – atlikusī vērtība EUR 31,19; 

1.3. PLK Nr. 01009, sūkņu māja - atlikusī vērtība EUR 156,45; 

1.4. PLK Nr. 01011, atdzelžošanas stacija - atlikusī vērtība EUR 44651,37. 

2. Pēc pamatlīdzekļu – nekustamo īpašumu pārņemšanas pašvaldības bilancē, Variešu 

pagasta pārvaldei noslēgt līgumus ar iedzīvotājiem par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem. 

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

 

 

12. 

Par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija 

 

     Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

   2017.gada 2.janvārī  Krustpils novada pašvaldībā ir saņemts S. O., personas kods [..], 

iesniegums ar lūgumu izmaksāt kompensāciju par nekustamo īpašumu “[..]” ar kadastra 

apzīmējumu 56700060124, kurš ir apgrūtināts ar Kūku pagasta lēmumu un noteikts kā tūrisma 

apskates objekts 2.5 ha platībā. 

       Ar Jēkabpils rajona Kūku pagasta padomes 2003.gada 23.decembra lēmumu Nr.2.7. (sēdes 

protokols Nr.13) “Par vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu” noteica vietējās nozīmes īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju – vietējās nozīmes dabas parku saimniecības “Rogāļu Grava”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads ar kadastra Nr. 56700060124. 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 

aizsargājamās teritorijās” 3.panta 2.punktu, kas nosaka, ka zemes īpašniekam šajā likumā 

noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no pašvaldības – par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā teritorijā un saskaņā ar Ministru 

kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.891 “Noteikumi par saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un 



apmēru” 5.punktu, 6.2.3.apakšpunktu un 7.punktu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, 

Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Piešķirt S. O., personas kods [..], kompensāciju par nekustamā īpašuma “[..]” ar kadastra 

apzīmējumu 56700060124 apgrūtināšanu un saimnieciskās darbības ierobežošanu, kā 

tūrisma apskates objektu  2,5 ha platībā. 

2. Izmaksāt kompensāciju par 2017.gadu EUR 128 par vienu hektāru, kopā izmaksājamā 

summa EUR 320, finansējumu novirzot no Kūku pagasta pārvaldes budžeta. 

 

 

13. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

 

 Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldībā 16.01.2017. saņemts Krustpils novada pašvaldības aģentūras 

“Jaunāmuiža” direktores Maijas Upmales iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu EUR 465 apmērā no J. V., personas kods [..]. 

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

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

Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija lēmumu (protokols Nr. 12, 3.p.) apstiprināto 

nolikumu “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils 

novada pašvaldībā”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis 

Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Pieņemt J. V., personas kods [..], dāvinājumu (ziedojumu) EUR 465 (četri simti 

sešdesmit pieci eiro) un noslēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 

14. 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/2  „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” 
 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo B.Voltmane. 

Jautā Dz.Skalbe, atbild B.Voltmane. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Papildina R.Ragainis. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Papildina R.Ragainis. 



Izsakās K.Pabērzs. 

Jautā P.Gravāns, atbild K.Pabērzs, papildina R.Ragainis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta 1. daļas 

2. punktu; 41.panta 1.punktu, LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, LR likumu „Par valsts 

budžetu 2017. gadam”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese 

Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis 

Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2017/2 „Noteikumi par 

Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””. 

 

 

15. 

Par projektu „Ilgtspējīga vides apsaimniekošanas  sistēmas izveide risku novēršanai 

Zemgales plānošanas reģionā un nacionālajā dabas  parkā “Braslavskie ozera” 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Latvijas – 

Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. un Krustpils novada 

Attīstības programmas 2013. – 2019. Rīcības plāna RV 3 “Veselības aprūpe, sociālie 

pakalpojumi un drošība” U8 “Pilnveidot sabiedrisko drošību” rīcību 1.35. “Attīstīt civilās 

aizsardzības materiāltehnisko bāzi”,  atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš 

Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš 

Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome 

nolemj: 

1. Piedalīties Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 

2020 otrā tematiskā mērķa “Atbalsts vietējai un reģionālajai pārvaldei” 3.1. prioritātes 

”Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu 

risināšanai” atklātajā projektu konkursa kā sadarbības partnerim ar Zemgales plānošanas 

reģionu ( vadošais partneris), Jēkabpils novada pašvaldību, Baltkrievijas nacionālo parku 

“Braslavskie Ozera”  un Baltkrievijas nacionālo zinātņu akadēmijas bioresursu zinātniski 

praktisko centru.  

 

2. Sadarbībā ar partneriem iesniegts projekta pieteikumu „Ilgtspējīga vides 

apsaimniekošanas  sistēmas izveide risku novēršanai Zemgales plānošanas reģionā un 

nacionālajā dabas  parkā “Braslavskie ozera”. 

 

3. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības projekta daļas finanšu plānu: 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 105 602,01 



Attiecināmās izmaksas 105 602,01 

Publiskais finansējums (90 %) 95 041,80 

Pašvaldības finansējums (10%) 10 560,21 

Neattiecināmās izmaksas 0.00 

 

4. Līdzfinansējumu 10560,21 EUR apmērā paredzēt 2018.gada pašvaldības budžetā.  

 

5. Noteikt par projekta atbildīgo personu Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Rubeni.  

 

 

16. 

Par dalību projektā 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas 

noteikumi” 15.2.apakšpunktu un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

1. Atbalstīt Krustpils novada izglītības iestāžu piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. 

specifiskā atbalsta mērķa projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

2. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldību kā sadarbības partnerim pārstāvēt Krustpils 

novada izglītības iestādes Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa projektā 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  

3. Par projekta koordinatoru noteikt Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi.  

 

17. 

Par Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošo noteikumu 

Nr.2017/3 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 2010/15  “Krustpils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”” un paskaidrojuma raksta apstiprināšanu 
 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē. 

 

Ziņo K.Pabērzs. 



 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2017.gada 9.janvāra vēstulē 

Nr.1-18/18 “Par saistošajiem noteikumiem” ar izteikusi iebildumus un norādījusi, ka ir 

jāprecizē 2016.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.2016/10 “Grozījumi Krustpils 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/15 “Krustpils novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi””, izdarot atbilstošus grozījumus. 

2017.gada 1.janvārī stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi Nr. 2016/7 

“Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”. Saistībā ar šiem 

noteikumiem nepieciešams izdarīt  grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2010/15 

„Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” papildinot ar jauniem 

apakšpunktiem, kā arī par dažiem pārkāpumiem palielinot naudas soda apmēru. 

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

43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace 

Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 25. janvāra saistošos 

noteikumus Nr. 2017/3 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 

16.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2010/15  “Krustpils novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” un paskaidrojuma rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu, vai pašvaldībai likumā 

noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma 

rakstu publicēt Krustpils novada domes informatīvajā izdevumā “Krustpils 

Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. 

4. Atcelt Krustpils novada domes 2016.gada 21.decembra lēmumu (sēdes protokola 

Nr.16, 2.punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra saistošo 

noteikumu Nr.2016/10 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr. 2010/15 “Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” un 

paskaidrojuma raksta apstiprināšanu”. 

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

 

 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma  - zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 

10”, Variešu  pagasts, Krustpils novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs. 

Krustpils novada pašvaldības dome 2016.gada 16.novembrī pieņēma lēmumu sēdes 

(protokols Nr. 15., 23.p.)   „Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, 

Variešu  pagasts, Krustpils novads  atkārtotu - trešo nodošanu atsavināšanai un izsoles 

http://www.krustpils.lv/


noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), pārdodot trešā izsolē, Krustpils novada 

pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežavoti 10”, Variešu pagasts, Krustpils novads,  

kas sastāv zemesgabala ar kadastra apzīmējumu ar kadastra Nr. 5694 006 0367  (kadastra 

apzīmējums 5694 006 0387), 6,5 ha platībā (turpmāk - nekustamais īpašums), par  nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 7 700.00 EUR apmērā, saskaņā ar apstiprinātiem 

izsoles noteikumiem (turpmāk - Izsoles noteikumi).  

Par nekustamā īpašuma izsoli, 2016.gada 30.novembrī,   informācija publicēta oficiālā 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, skatīt Nr. 233 (5805); sludinājums izvietots Krustpils novada 

pašvaldības mājas lapā -http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

 Pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, mēneša laikā no  2016.gada 30.novembra, 

sludinājuma brīža oficiālā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2017.gada 11.janvārim, 

plkst.17.00, nav izmantojušas pirmpirkuma tiesīgās personas – pieguļošo zemju vienību ar 

kadastra apzīmējumu : 5694 006 0162; 5694 006 0129; 5694 006 0199; 5694 006 0127; 5694 

006 0272 īpašnieki, kā rezultātā izsole veicama vispārējā kārtībā. 

Līdz 2017.gada 11.janvārim, plkst.17.00, uz nekustamā īpašuma izsoli, pieteikumu 

iesniedza viens pretendents – juridiska persona  - SIA “R GRUPA” reģistrācijas Nr.5000360331, 

juridiskā adrese – Aleksandra Čaka 83/85-18, Rīga, LV-1011, kuras vārdā uz 02.01.2017. 

pilnvaras Nr. 1-10/17-001 pamata izsolē dalību nodrošināja K. K., personas kods [..], (turpmāk – 

Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieks iesniedza: 

Krustpils novada pašvaldībai adresētu iesniegumu (datētu ar 13.12.2016.Nr. 1-08/16-337) par 

vēlēšanos iegadāties atsavināmo objektu, saskaņā ar izsoles noteikumiem;  Izsoles dalībnieka 

lēmumu, kurš datēts ar 13.12.2016. Nr. 1-08/16-336, vēlmi iegādāties atsavināmo objektu; 

komersanta reģistrācijas apliecības apstiprinātu kopiju;  LR UR 14.12.2016. izziņu Nr. 7-3—

219095, par pārstāvniecības tiesībām; 05.01.2017. VID izziņu par nodokļu (nodevu) parāda 

neesamību; 14.12.2016. Krustpils novada pašvaldības izziņu Nr. 2.1-10/16/401 “Par NĪN parādu 

neesamību” ; 09.01.2016. maksājuma uzdevumu Nr. 26- par nodrošinājuma summas iemaksu; 

09.01.2016. maksājuma uzdevumu Nr. 27- par izsoles reģistrācijas/dalības summas iemaksu;  

02.01.2017. Pilnvaru Nr. 1-10/17-001 uz K. K., personas kods [..] un 22.12.2016. Pilnvaru Nr.1-

10/16-068 uz L. V., personas kods [..]. 

Izsoles noteiktā laikā, SIA “R GRUPA” reģistrācijas Nr.5000360331, juridiskā adrese – 

Aleksandra Čaka 83/85-18, Rīga, LV-1011, kuras vārdā uz 02.01.2017. pilnvaras Nr. 1-10/17-

001 pamata izsolē dalību nodrošināja K. K., personas kods [..]. Pilnvarotā persona, ieradās  un 

pilnvardevēja vārdā, apstiprināja gatavību iegādāties nekustāmo īpašumu par izsoles sākumcenu. 

1. Izsoles dalībnieks solīšanas procesā paceļot savu reģistrācijas kartīti ar Nr.1, 

palielināja izsolāmā nekustamā  īpašuma sākumcenu  7 700 EUR par soli 150,00 EUR, kā 

rezultātā,  pēdējo nosolīto  par  7850.00 EUR. Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošais   

nekustamais īpašums – zemes vienība  (starpgabals ar mežaudzi) “Mežavoti 10”, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 006 0367  (kadastra apzīmējums 5694 006 0387), 

6,5 ha platībā, pārdots juridiskai firmai  - SIA “R GRUPA”, reģistrācijas Nr.5000360331, 

juridiskā adrese – Aleksandra Čaka 83/85-18, Rīga, LV-1011. Pilnvarotajam pārstāvim, tiek 

izskaidrots, ka viņš saņems izziņu samaksas veikšanai, par summas starpību starp nosolīto un  

iemaksāto drošības naudu. Summas starpība, iemaksājama divu nedēļu laikā kopš izsoles, bet ne 

vēlāk kā līdz 2017.gada 27.janvārim.  Iemaksājamā starpība ir 7080 EUR. 

Pēc Krustpils novada domes lēmuma par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu 

apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgums.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 

ņemot vērā 2016.gada 16.novembrī, Krustpils novada pašvaldības domē pieņemto lēmumu sēdes 

(protokols Nr. 15., 23.p.)   „ Par zemes vienības (starpgabala ar mežaudzi) „Mežavoti 10”, 



Variešu  pagasts, Krustpils novads  atkārtotu- trešo nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu”,  izsoles noteikumu 4.9, 4.10., 4.11., 4.12., 5.11.., 5.16., 5.19 .apakšpunktu, 

Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas atsavināšanas 

un izsoles komisijas 2017.gada 13.janvāra  sēdes protokols  Nr.1, atklāti balsojot „par” – Maija 

Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 2017.gada 13.janvāra izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru  Krustpils novada 

pašvaldības īpašumā esošais   nekustamais īpašums –zemes vienība (starpgabals ar mežaudzi) 

„Mežavoti 10”, Variešu  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 006 0367  (kadastra 

apzīmējums 5694 006 0387), 6,5 ha platībā, pārdots  juridiskai personai  - SIA “R GRUPA” 

reģistrācijas Nr.5000360331, juridiskā adrese – Aleksandra Čaka 83/85-18, Rīga, LV-1011, 

par pēdējo nosolīto cenu 7 850.00 EUR .  

2. Uzdot Administratīvās nodaļas juristei – I.Stupānei sagatavot nekustamā īpašuma, pirkuma 

līgumu ar izsoles uzvarētāju. 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja SIA “R GRUPA” reģistrācijas Nr.5000360331, juridiskā adrese – 

Aleksandra Čaka 83/85-18, Rīga, LV-1011, nesamaksā nosolīto summas starpības divu 

nedēļu laikā kopš izsoles. 

 

19. 

Par īres un komunālo pakalpojumu līgumā pārslēgšanu Kūku   pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Izskata E. K., personas kods [..], adrese: [..], Kūku pagasts, Krustpils novads, 2017.gada 

5.janvāra iesniegumu, kurā norada, ka sakarā ar [..],  lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņa vārdu.  

Kūku pagasta pārvaldes vadītājs sniedzis saskaņojumu, ka piekrīt pārslēgt esošo līgumu, 

nosakot īres līgumam termiņu – sešus mēnešus ar tiesībām pagarināt šo līgumu.  

 Pamatojoties uz likumu „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, ceturto un piekto daļu, kas 

nosaka, ka : īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā 

pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā 

īres līguma nosacījumus. 

Pilngadīgs ģimenes loceklis, kurš pilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības, 

ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, ja 

īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nepilda dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktās saistības. 

 Ņemot vērā Kūku pagasta pārvaldes vadītāja saskaņojumu, atklāti balsojot „par” – 

Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr. 23 „Jaunā Muiža 4”,  Jaunā muiža, Kūku 

pagasts, Krustpils novads,  īres un komunālo pakalpojumu līgumu uz  E. K., personas kods [..] 

vārda, uz  sešiem mēnešiem ar tiesībām pagarināt šo līgumu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt  Kūku pagasta pārvaldes vadītājam.  



3. E. K. mēneša laikā ierasties Kūku pagasta pārvaldē līguma pārslēgšanai. 

 

 

20. 

Par dzīvojamo telpu maiņu Mežāres  pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

2016.gada 29.decembrī Mežāres pagasta pārvaldē saņemts J. C.,  personas kods: [..], 

adrese: [..], Mežāre, Krustpils pagasts, Krustpils novads iesniegums ar lūgumu mainīt labiekārto 

nomāto   dzīvokli Nr.6 “Rozessalā 31” uz dzīvokli Nr.9 “Rozessalā 3”. 

 Mežāres  pagasta pārvaldes vadītāja 2016.gada 30.decembrī uz J.C. iesnieguma sniegusi 

saskaņojumu, vienlaicīgi norādot, ka   pārvalde piekrīt mainīt dzīvokli, J.C. parādu nav. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar J.C. noslēgts Dzīvojamās telpas īres un 

komunālo pakalpojumu līgums Nr.214/2015 no 12.11.2015., uz dzīvokli parādu nav.  

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

 

1. Mainīt J. C. dzīvojamās telpas no  ““Rozessala 31” -6, Mežāre, Krustpils pagasts, Krustpils 

novads uz “Rozessala 3” -9, Mežāre, Krustpils pagasts, Krustpils novads.  

2. J. C., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, pārslēgt dzīvojamo telpu īres 

līgumu uz “Rozessala 3” -9, Mežāre, Krustpils pagasts, Krustpils novads, deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. 

3. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

uz dzīvojamām telpām “Rozessala 3” -9, Mežāre, Krustpils pagasts, Krustpils novads ar J. C. 

un nodot tās saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās 

telpas īres līguma.    

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

      

 

21. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu Mežāres pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 



2016.gada 30.decembrī saņemts E. M., personas kods [..], adrese: [..], Mežāre, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk- iesniedzēja),   iesniegums ar lūgumu  pagarināt īres līguma 

termiņa periodu. 

 No Mežāres pagasta pārvaldes vadītājas saņemts saskaņojums, ka piekrīt pagarināt 

līgumu uz 1(vienu) gadu pie nosacījuma, ja iesniedzēja noslēgs vienošanos par parāda labprātīgu 

dzēšanu. 

 Krustpils novada pašvaldība konstatē, ka ar iesniedzēju, 2016.gada 4.janvārī, ir noslēgts 

terminēts dzīvojamo telpu īres  un komunālo pakalpojumu līgums Nr. 216/2015. Ar līguma 

darbības periodu no 2016.gada 4.janvara līdz 2016.gada 1.decembrim, ar tiesībām pagarināt līdz 

2017.gada 1.decembrim. Uz dzīvokli ir fiksēts pamatparāds 582.56 EUR un soda nauda 5.73 

EUR.  

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

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 1., 2., 9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Krustpils novada pašvaldības 

16.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, 

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

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars 

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

1. Pagarināt  2016.gada 4.janvārī noslēgto dzīvojamās telpas īres un komunālo 

pakalpojumu līgumu Nr. 216/2015 ar E. M., ar 2016.gada 1.decembri līdz 2017.gada 

30.novembrim. 

2. Uzdot E. M. līdz 2017.gada 31.janvārim noslēgt vienošanos par labprātīgu parāda 588.29 

EUR samaksu, un noslēgt vienošanos par termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja E. M. neslēdz 

vienošanos par parāda labprātīgu samaksu un vienošanos par termiņa pagarinājumu, 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.  Lēmuma 2.punktā neizpildes gadījumā Krustpils novada pašvaldības juristei sniegt  

prasību tiesā par parāda piedziņu. 

4. Uzdot Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai sagatavot un noslēgt vienošanos labprātīgu 

parāda samaksu ar E.M., noslēgt vienošanos par dzīvojamo telpu īres  un komunālo pakalpojumu 

līguma termiņa pagarinājumu ar E. M..    

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

 

 

22. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

 

2017.gada 16.janvārī saņemts M. S., personas kods [..], adrese: “[..]”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli. 

Variešu pagasta pārvaldes vadītājs sniedzis saskaņojumu  dzīvokļa piešķiršanai pēc 

adreses  “Māja Nr.2 Variešos”-1, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, slēdzot līgumu  uz 

vienu gadu.  

 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  



Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības M. S. uz dzīvokli Nr.1 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, 

Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 

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

uz dzīvokli Nr.1 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novadā un 

deklarēt dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja M. S. 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. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

ar M. S. un nodot dzīvokli Nr. 1 mājā “Māja Nr.2 Variešos”, Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās 

telpas īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 
      

23. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

2016.gada 21.decembrī saņemts J. K., personas kods [..], adrese: [..], Kūkas, Kūku 

pagasts, Krustpils novads iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Krustpils novadā 

 No Variešu pagasta pārvaldes vadītāja, saņemts saskaņojums, piešķirt dzīvojamo platību  

pēc adreses  “Ambulance”-2, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novads slēdzot līgumu  uz vienu 

gadu. 

19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

autonomā funkcija sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

9.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, Krustpils novada pašvaldības 16.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.7.punktu, atklāti 

balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, 

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

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

 

1. Piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības J. K., uz dzīvokli Nr.2 mājā “Ambulance”, Medņi, 

Variešu pagasts, Krustpils novads uz vienu gadu. 



2. J. K., viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

uz dzīvokli Nr.2 mājā “Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils novadā un deklarēt 

dzīvesvietu pēc minētās adreses. Gadījumā, ja J. K. 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. Uzdot Variešu pagasta pārvaldes vadītājam sagatavot un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu 

ar J. K. un nodot dzīvokli Nr. 2 mājā “Ambulance”, Medņi, Variešu pagasts, Krustpils 

novadā, saskaņā ar nodošanas - pieņemšanas aktu - Pielikums Nr.1 pie Dzīvojamās telpas 

īres un komunālo pakalpojumu līguma.    

4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 

R.Ragainis. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Kūku  pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

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

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

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

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

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

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju 

(kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001) “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  

0.5623 ha platībā, ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000083038. Saskaņā ar  VZD Kadastra 

informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 4257 EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, 

reģ.Nr. 42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2016.gada 7.decembra slēdzienu Nr.S-16/83 „Par 

nekustamā īpašuma-zemes un apbūves “Silavu Daugaviņa”, Krustpils novada Kūku pagastā 

tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 540 EUR, izdevumi, kuri saistīti ar objekta 

uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 500 EUR, kopējā cena sastādās 

4 757 EUR.  

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

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

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

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

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar 

apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001) “Silavu 



Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novadā,  0.5623 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu  

4 800 euro. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –zemes vienības (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi 

– vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001) “Silavu Daugaviņa”, 

Kūku pagasts, Krustpils novadā,  0.5623 ha platībā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  un apbūvi „Silavu Daugaviņas”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils 

novada pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu un apbūvi, ar nosaukumu “Silavu 

Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  0.5623 ha platībā.  

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

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

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

vienības ar apbūvi “Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads,  0.5623 ha platībā, 

pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, 

iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens 

pretendents. 

 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības  ar mežaudzi “Silāres”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

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

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

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

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

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

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienība ar mežaudzi “Silāres”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kadastra Nr. 

5694 004 0063, kadastra apzīmējumu 5694 004 0063 -5,8 ha platībā, ir ierakstīta zemesgrāmatā, 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000460072. Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā 

vērtība 1683 EUR un mežaudzes vērtība ir 4014 EUR. Saskaņā ar SIA “Dzieti”, reģ.Nr. 

42403010964, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās 

kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) un sertificēta augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāja 

Oļega Aleksejeva (Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība sertifikācijas birojs -sertifikāts 

Nr.494 M) 2017.gada 14.janvāra slēdzienu Nr.M-17/1 „Par nekustamā īpašuma-zemes vienības 

(ar mežaudzi) “Silāres”, Krustpils novada Variešu pagastā tirgus vērtību”, atsavināmā objekta 



tirgus vērtība ir 25 700 EUR, izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 800 EUR, kopējā cena sastādās 26 500 EUR.  

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

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

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

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

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības  ar mežaudzi „Silāres”, ar 

kadastra Nr. 5694 004 0063 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0063) 5.8 ha platībā, kas atrodas 

Variešu pagastā, Krustpils novadā, nosacīto cenu, jeb, sākumcenu 26 500 euro (divdesmit seši 

tūkstoši pieci simti septiņi euro). 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta –zemes vienības ar mežaudzi „Silāres”, ar kadastra Nr. 

5694 004 0063 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0063) 5.8 ha platībā, kas atrodas Variešu 

pagastā, Krustpils novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu „Silāres”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu 5.8 ha platībā, ar kadastra Nr. 5694 

004 0063 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0063) ar nosaukumu „Silāres”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads.  

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

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

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

vienības ar mežaudzi „Silāres”, Variešu  pagasts, Krustpils novads,  ar kadastra Nr.5694 004 

0063 (kadastra apzīmējumu 5694 004 0063)  5.8 ha platībā, pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, 

iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens 

pretendents. 

 
 

26. 

Par pašvaldības kustamas mantas -  mikroautobusa  VW TRANSPORTER  

pārdošanu un  izsoles nolikuma apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Krustpils novada pašvaldības  mikroautobusa  VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 

1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328, nobraukums 393278 km. Saskaņā ar 2016.gada 

7.decembra SIA “Dzieti’, reģ.Nr.42403010964, slēdzienu par kustamās mantas – mikroautobusa, 

novērtējumu Nr. Tr.-16/48 un piesaistītā sertificētā vērtētāja Jurija Lukaševa, sertifikāts Nr. 28, 

vērtējumu – mikroautobusa tirgus vērtība 1500 EUR.  Bilances vērtība 1918.99 EUR, un 



pievienojot pašvaldības izdevumus,  kustamas mantas kopējā vērtība  2000 EUR, kas būtu 

izsoles sākumcena. 

Saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, Publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.  

Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta otro daļu, 4.panta 

pirmo un otro daļu, 8.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3. un 

6.punktu,  atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

1. Nodot atsavināšanai Krustpils novada pašvaldības īpašumā esošo mikroautobusu VW 

TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328. 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošanu izsolē. 

3. Izsoles sākumcenu noteikt 2000 EUR apmērā bez PVN.  

4.  Apstiprināt izsoles noteikumus (Noteikumi pielikumā).  

5.  Uzdot izsoli veikt Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 

 
 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma – zemes “Lejas Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Precizē P.Gravāns. 

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

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

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

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

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

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

nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

Zemes vienības 19.64 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 005 0047, nosaukumu “Lejas 

Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543268.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 15333 

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

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2017.gada 10.janvara 

slēdzienu Nr.Z-17/6 „Par nekustamā īpašuma-zemes vienības  “Lejas Meldri”, Atašienes pagastā 

Krustpils novadā tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 31 300 EUR, izdevumi, 

kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 1000 

EUR, kopējā cena sastādās 32 300 EUR.  

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

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



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

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

„par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5646 005 0047, 

“Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  19.64 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  32 300 euro. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes vienības ar kadastra Nr. 5646 005 0047, “Lejas 

Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  19.64 ha platībā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Lejas Meldri”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Lejas Meldri”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  19.64 ha platībā.  

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

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

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

vienības “Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 19.64 ha platībā, pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, 

iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens 

pretendents. 

 

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma – zemes “Kalna Meldri”, Atašienes  pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. 

 

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

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

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

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome. Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  



Zemes vienības 3.64 ha platībā ar kadastra Nr. 5646 005 0002, nosaukumu “Kalna Meldri”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  ir ierakstīta zemesgrāmatā, Jēkabpils rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543271.  

Saskaņā ar  VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes kadastrālā vērtība 2695 

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

Jura Gunta Vjakses (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.83) 2017.gada 10.janvara 

slēdzienu Nr.Z-17/5 „Par nekustamā īpašuma-zemes vienības  “Kalna Meldri”, Atašienes 

pagastā Krustpils novadā tirgus vērtību”, atsavināmā objekta tirgus vērtība ir 5 300 EUR, 

izdevumi, kuri saistīti ar objekta uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, sastāda 

1100 EUR, kopējā cena sastādās 6 400 EUR.  

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

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

daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 9.panta  otro daļu un 10.panta otro, trešo un ceturto daļu,  un 

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

daļu,  atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

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

Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), 

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

1. Apstiprināt izsolē atsavināmā objekta –zemes vienības ar kadastra Nr. 5646 005 0002, 

“Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  3.64 ha platībā, nosacīto cenu, jeb, 

sākumcenu  6 400 euro. 

2. Apstiprināt atsavināmā objekta – zemes vienības ar kadastra Nr. 5646 005 0002, “Kalna 

Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  3.64 ha platībā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pielikumā). 

3.  Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo zemesgabalu  “Kalna Meldri”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, pēc atsavināšanas izdevumu atskaitīšanas, ieskaitīt Krustpils novada 

pašvaldības budžetā. 

4. Krustpils novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc objekta 

atsavināšanas, norakstīt no pašvaldības bilances zemesgabalu, ar nosaukumu “Kalna Meldri”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads,  3.64 ha platībā.  

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

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

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

vienības “Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 3.64 ha platībā, pārdošanu izsolē. 

6. Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, pašvaldības mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijai rīkot izsoli, Administratīvas nodaļas juristei I.Stupānei, 

iesniegt Krustpils novada  domei lēmuma projektu par šī lēmuma 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma izsoles rezultātu un izsoles uzvarētāju apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens 

pretendents. 

 

29. 

Par zemes ierīcības projekta „Bērzi” apstiprināšanu 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 



Izskatot SIA “DL dati”sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2017.gada 12.janvāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta”Bērzi”,Krustpils pagasts, 

Krustpils novads apstiprināšanu, konstatēts: 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam ”Bērzi”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0069 uzsākts pēc īpašnieces A. A. 2016.gada 

16.decembra iesnieguma. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 27,4 ha platībā, 

uz zemes vienības atrodas viena dzīvojamā māja un trīs palīgēkas. 

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

Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0069   trīs zemes vienībās. 

Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Bērzi” paredz priekšlikumus par 

nosaukumiem, adresēm: 

- Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (56680070430) – 20,6 ha atstājama adrese 

„Bērzi”, Krustpils pagasts,  Krustpils novads, 

-Atdalāmajai projektētajai zemes vienībai Nr.2  (56680070431) -4,8 ha un atdalāmajai 

projektētajai zemes vienībai Nr.3  (56680070432) -2,0 ha piešķirams jauns nosaukums 

„Bērzītes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads.  

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

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

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

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

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

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

pašvaldības Zemes lietu komisijas 2016.gada 6.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 13., 15.p. 

) „Par zemes ierīcības projekta izstrādi („Bērzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads)” un 

projekta izstrādātāja SIA “DL Dati” sertificēta  zemes ierīkotāja Sandra Madžuļa (sertifikāts BA 

Nr.468) 2017.gada 12.janvāra iesniegumu par zemes ierīcības projekta ”Bērzi” apstiprināšanu un 

ņemot Sandra Madžuļa  sagatavoto zemes ierīcības projektu “Bērzi”, atklāti balsojot „par” – 

Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (15  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

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

56680070069), atrašanās vieta – Krustpils pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 56680070069 sadalīšanai; 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar platību 20,6 ha saglabāt nosaukumu “Bērzi” un  

adresi “Bērzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5668 

007 0430 un saglabāt  tai esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).  

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar platību 4,8 ha piešķirt nosaukumu “Bērzītes”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5668 007 0431 un 

noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 ar platību 2,0 ha piešķirt nosaukumu “Bērzītes”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads, piešķirt jaunu kadastra apzīmējumu 5668 007 0432 un 

noteikt tai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

5. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

abām zemes vienībām. 

6. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var 

tikt precizētas. 



7. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, 

lēmumu elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

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

izstrādātājam. 

8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Jelgavas tiesu namā, Atmodas 

ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa.  

  

 

30. 

Par zemes nomas tiesībām uz 2016.gada 15.jūlija izsoles objektu: Zemes vienība ar  

kadastra apzīmējumu 5696 003 0115 , platība 17,53 ha Vīpes pagastā. 

 

Jautājums izskatīts 19.01.2017.  apvienotajā Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu, Sociālo un veselības aprūpes jautājumu un Tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

Ziņo K.Pabērzs, ierosina precizēt lēmumprojekta 5.punktu. 

 

Pildot savas funkcijas “Likuma par pašvaldībām” 14.pantā noteiktajā kārtībā pašvaldības 

pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo  mantu. 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības  Nolikumu  “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils 

novadā “(apstiprināts ar Krustpils novada domes  18.05.2016. sēdes lēmumu  (protokols Nr.7., 

12.p.) un Ministru kabineta 2007.gada 30. Oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 3.daļu, ir noteikta  pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes 

iznomāšanas kārtība. Nolikuma 17.punkta ”Zemes nomas noslēgšanas kārtība” 2.apakšpunktā  

noteikts- personai, kurai pamatojoties uz komisijas lēmumu ir piešķirts nomā zemesgabals, ir 

pienākums viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu par attiecīgā 

zemesgabala nomu. To bez ievērības atstāja Vīpes pagasta Krūmiņa Z/S Jasmīni arī saņemot 

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 25.oktobra vēstuli Nr.2.1-8/16/1020 “Par nomas līguma 

noslēgšanu” . Pamatojoties uz augstāk minēto un faktu, ka Vīpes pagasta Krūmiņa Z/S Jasmīni 

nav  pildījusi 2016.gada 22.jūnija Krustpils novada domes lēmumu ( prot.Nr. 9., 25.p) ”Krustpils 

novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā ar kadastra apzīmējumu 

5696 003 0115 zemes vienības izsoles noteikumi”  31., 32.un 39.punktu, slēgt nomas līgumu 

iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu. Saskaņā ar Nolikumu  “Par 

pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā” 17.3.punktu  -gadījumā, ja persona neizpilda šo 

noteikumu 17.2 punkta nosacījumus, tad komisijai ir tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt 

lēmumu par zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai. Vīpes pagasta Krūmiņa Z/S Jasmīni 

ir zaudējusi tiesības uz neapbūvētā zemes gabala Vīpes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5696 

003 0115 nomu, par ko tai 2016.gada 15.decembrī nosūtīta informatīva vēstule. Saskaņā ar 

izsoles rezultātiem slēgt nomas līgumu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas 

maksu. Tas ir izsoles pretendents ar reģistrācijas Nr.3 : Vīpes pagasts Z/S “Vīpīte”, reģistrācijas 

numurs 45401018246. Nosolītā zemes nomas maksu 1655,25 euro gadā. 

mailto:kac.jekabpils@vzd.gov.lv


Atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Gundars 

Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis Pastars (14  balsis), „pret”-  nav, 

„atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1.Atcelt 2016.gada  20.jūlija sēdes protokola Nr. 10 22.punktu “Par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”. 

2. Slēgt nomas līgumu ar izsoles pretendentu ar reģistrācijas Nr. 3 -Vīpes pagasts Z/S 

“Vīpīte”, reģistrācijas numurs 45401018246.  

3. Noteikt zemes nomas maksu 1655,25 euro gadā , saskaņā ar izsoles rezultātiem. 

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un pievienotās 

vērtības nodokli. 

5.Noteikt, ka   Z/S “Vīpīte”, reģistrācijas numurs 45401018246, zemes nomas līgums 

noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Z/S “Vīpīte”, 

reģistrācijas numurs 45401018246, neizpilda šo nosacījumu, tiks uzskatīts, ka tā ir atteikusies 

slēgt līgumu, šis lēmums zaudē spēku. 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos 
lēmuma pieņemšanas ierobežojumus Juris Puriškevičs  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Sēdes telpu atstāj deputāte I.Jaksone 

31. 

Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos 

 

Ziņo I.Luksts. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Luksts. 

 

Krustpils novada dome iepazinās ar A. F., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads, R. A., personas kods [..], dzīvesvieta [..], Atašienes pagastā un J. B., 

personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes pagastā, Krustpils novadā iesniegumiem, kurā 

iepriekšminētās personas lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu 

Marinzejas ezerā 2017. gadam. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. apakšpunktu, kas  

paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja 

saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits 

– 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību”, Zvejniecības likumu,  atklāti balsojot „par” – Maija Kīne, Dace Vītola, Dzintars 

Skalbe,   Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, 

Oļģerts Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs, Mārtiņš Lazdāns,  Jānis 

Pastars (14  balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


1. Piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, 

parakstīt protokolu uz 1 gadu zvejai ar 1 murdu Marinzejas ezerā, Krustpils novadā:  

1.1.A. F., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes pagasts, Krustpils novads; 

1.2. R. A., personas kods [..], dzīvesvieta [..], Atašienes pagasts, Krustpils novads; 

 1.3. J. B., personas kods [..], dzīvesvieta „[..]”, Atašienes pagasts, Krustpils novads. 

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

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

pašvaldības budžeta kontā Nr.LV55UNLA0050014323075. 

3. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad nokārtota gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

188.un 189.pantu pirmo daļu viena mēneša laikā var to pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesas tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas). 

5. Lēmuma izpildi un nomas līguma noslēgšanu veikt Krustpils novada pašvaldības Vides un 

civilās aizsardzības dienestam. 
 

Sēdi slēdz plkst.11.03  

 

Sēdes vadītājs                                                                                                                    K.Pabērzs 

                 26.01.2017. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                                                            I.Randoha 

 

  



 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 25.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 2, 2 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/1 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””  

 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299  

“ Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036  

“Audžuģimeņu noteikumi”43.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857  

“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības  

palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,  

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27.,30., 31. un 31¹. punktiem   

 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/43 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 34. punktu šādā redakcijā: 

“34. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ir 200,00 EUR par katru bērnu.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā: 

“36. Ikmēneša pabalstu mājas aprūpei piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kura 

vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ, ko apliecina ārsta atzinums, nevar veikt ikdienas 

mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku 

vai apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj veikt aprūpi.” 

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“36.
1
 Pastāvot Civillikumā noteiktajiem apgādniekiem par objektīviem apstākļiem apgādnieka 

nespējai veikt aprūpi uzskatāmi: 

36.
1
.1.  apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

36.
1
.2. apgādniekam, kuram noteikta 1.vai 2. grupas invaliditāte, ko apstiprina Valsts darba 

ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.” 
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4. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.
2
 punktu šādā redakcijā: 

“36.
2 

Pabalstu aprūpei nepiešķir personām: 

36.
2
.1. kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kurā paredzēta un tiek nodrošināta viņas aprūpe; 

36.
2
.2. kuras atsavinājušas (dāvinājums, pirkuma – pārdevuma līgums un tml.) savas īpašuma 

tiesības, saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai, saskaņā ar līguma 

nosacījumiem, tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo 

īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses.”     

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 40. punktu šādā redakcijā: 

“40. Aprūpes pabalsta izmaksu pārtrauc, ja: 

40.1. persona rakstiski pieprasījusi pārtraukt aprūpi mājās; 

40.2. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas iestādē; 

40.3. persona atgūst pašaprūpes spējas; 

40.4. personas aprūpi spēj nodrošināt viņas apgādnieki vai ģimenes locekļi; 

40.5. persona ir noslēgusi  uztura līgumu, kurā paredzēta un tiek nodrošināta viņas aprūpe 

no uztura ņēmēja vai likumīgo apgādnieku puses; 

40.6. persona atsavinājusi (dāvinājums, pirkuma – pārdevuma līgums un tml.) savas 

īpašuma tiesības, saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai, saskaņā ar 

līguma nosacījumiem, tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības 

uz attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses.” 

  

 

                                                                                             

Domes priekšsēdētājs                                                                       Kārlis Pabērzs  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 
APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 25.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 2, 2. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/1 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/43  “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”  

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35. panta ceturto 

un piekto daļu. 

Precizēts aprūpes pabalsta saņēmēju loks. 

Nepieciešams palielināt pašvaldības ikmēneša pabalstu 

uzturam audžuģimenē par katru bērnu, jo summa ir 

neatbilstoša bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Aktualizēta likumīgo apgādnieku dalība aprūpes 

nodrošināšanā saviem vecākiem un vecvecākiem. 

Iespēja radīt motivāciju uzņemties audžuģimenes 

pienākumus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

2017. gada budžetā paredzams ievērojams līdzekļu 

samazinājums izdevumu kodā 6252 “Pabalsti veselības 

aprūpei” (aptuvenā summa 8000 eiro), bet palielinājums 

pašvaldības ikmēneša pabalstu uzturam audžuģimenē par 

katru bērnu būtiski nepārsniegs 2017.gada apstiprinātā 

budžeta ietvarus. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā pie sociālā 

darba speciālistiem Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, 

Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē.  

Vienkāršojas pabalstu administrēšana. 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.krustpils.lv, pieejams Krustpils novada domē 

un Atašienes, Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes 

pagasta pārvaldē 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                  Kārlis Pabērzs 
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http://www.krustpils.lv/


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Krustpils novada domes 

21.12.2016. sēdes lēmumu 

 (protokols Nr. 16.,3.p.) 

PRECIZĒTI 

Ar Krustpils novada domes 

25.01.2017. sēdes lēmumu 

 (protokols Nr. 2.,3.p.) 

 

Krustpils  pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/11 

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē” 

 
Izdoti saskaņā  ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta  

trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 10.punktu;  

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu  

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  pašvaldību  

nodevas” 16.¹punktu 

 

I  Vispārīgie jautājumi 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk –noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas  par būvatļaujas 

vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

(turpmāk – nodevas), maksāšanas kārtību, kā arī nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas 

no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi. 

2. Noteikumi attiecināmi uz Krustpils novada pašvaldības administratīvo teritoriju un ir 

saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras saņem būvatļauju vai būvniecības 

akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres 

akceptu Krustpils novada Būvvaldē. 

 

II.   Nodevas likmes 
3. Nodevas likme par pasūtītāja vai būvuzņēmēja maiņu, izziņas par jaunbūvi izsniegšana: 

3.1. Fiziskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 15.00 EUR; 

3.2. Juridiskajām personām izziņas par jaunbūvi izsniegšana – 30.00 EUR. 

 
III.  Nodevas aprēķins par būvatļaujas izdošanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot 

atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 

4. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņa ar Ministru 

kabineta  2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi ”, nosakāma pēc 

šādas formulas: 

mailto:novads@krustpils.lv


Nodeva (N) =  L x  k1 x k2, kur: 

4.1. L- likme, kura atkarīga no platības un kuru veido visas izmaksas, kas rodas 

būvprojekta saskaņošanas laikā (1.pielikums); 

4.2. k1- būves tipa koeficents, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC 

izdevuma prasībām (2.pielikums); 

4.3. k2 – koeficents, kas atkarīgs no būvdarbu veida (jaunbūve, pārbūve, lietošanas maiņa, 

atjaunošana, restaurācija vai nojaukšana) (3.pielikums) 

 

5. Inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros (maģistrālie 

un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru trases utt.), nodeva par būvatļaujas 

izdošanu nosakāma pēc šādas formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0.30 EUR, kur: 

5.1. mt- tekošo metru skaits. 

 

6. Satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes ielas, gājēju 

ietves, piebrauktuves, utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc formulas: 

Nodeva (N) =  mt  x  0.40 EUR, kur: 

6.1. mt- tekošo metru skaits. 

 

7. Meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm  (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi 

utt.) nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma šādā apmērā: 

7.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0.1 ha  līdz 1 ha– 20.00 

EUR;  

7.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 1 ha līdz 10 ha– 50.00 EUR;  

7.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 10 ha un vairāk – 100.00 

EUR.  

 

IV. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi un kontrole 

8. Personām kurām, saskaņojot būvniecību, izdod būvatļauju vai akceptē būvniecības 

ieceri, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, nodeva maksājama ar 

Ministru kabineta  2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15., 15.
1
 un 23.punktā noteiktajā kartībā.  

9. Nodeva iemaksājama Krustpils novada pašvaldības kasē (Rīgas iela 150a, Jēkabpils) vai 

jāpārskaita uz Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontu:  AS “SEB banka”, konts LV55 

UNLA 0050 0143 2307 5, kods: UNLALV2X;  AS “Swedbank”,  konts LV96 HABA 0001 4020 

5415 0, kods HABALV22, vai AS “Citadelē”, konts LV09 PARX 0012 5996 8000 1, kods: 

PARXLV22. 

10. Nodevas samaksas tiek atbrīvotas šādas personas: 

10.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, politiski represētās personas un Černobiļas 

AES avārijas seku likvidētāji, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām 

(dzīvokļi, viendzīvokļa vai dzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai 

lietošanai) un būvobjekta būvtilpums nepārsniedz 250 m
3
 vai kopplatība 75 m

2
;
 

10.2. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par Krustpils 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

11. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Īstenojot nodevas 

maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības. 

Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.  

12. Termiņa nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” 

paredzētajā kārtībā.  

13. Nodevu ieskaita Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu 

kontā. 

 



V. Noslēguma jautājumi 

 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Krustpils novada 

domes informatīvā izdevumā "Krustpils Novadnieks". 

15.  Ar šo saistošo noteikumu stāšanās brīdi spēku zaudē  Krustpils novada pašvaldības 

2011.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr. 2011/2 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 

 

 
Krustpils novada domes priekšsēdētājs      K.Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

 

Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likmes L noteikšana 

 
Plānotās 

būves apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme 

L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

Plānotās 

būves 

apjoms 

(kopējā 

platība, m
2 

Likme L 

(EUR) 

0…30 14.00 271…300 78.00 901…1000 241.85 5001…6000 384.00 

31…60 21.00 301…350 85.00 1001…1200 256.00 6001…7000 412.60 

61…90 28.00 351…400 106.00 1201…1400 270.35 7001…8000 441.00 

91…120 35.00 401…450 135.00 1401…1600 284.55 8001…9000 469.55 

121..150 42.65 451…500 163.60 1601…1800 298.80 9001…10 

000 
498.00 

151…180 49.80 501…600 192.00 1801…2000 313.00 10 001…20 

000 
569.00 

181…210 56.90 601…700 206.00 2001…3000 327.00 20 001 …30 

000 
640.00 

211..240 64.00 701…800 220.55 3001…4000 341.00 Virs 30 001 711.00 

241..270 71.00 801…900 234.70 4001…5000 355.70   

 

 

  



2.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

 

Plānotās būves tipa koeficents – k1 

 

CC 

Kods 

Ēkas vai būves tips Koeficents k1 

1261 Kazino un spēļu zāles 10 

123  Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 5 

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas;  

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa 
5 

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas 5 

230 Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos 5 

1261
1
 Ēkas plašizklaides pasākumiem; 

Plašizklaides pasākumu telpu grupa 
5 

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas ēkas; 

Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa 
4 

1211 Viesnīcu ēkas; 

Viesnīcu telpu grupa 
4 

122 Biroju ēkas 4 

212 Sliežu ceļi 4 

215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves 4 

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa  
3 

1212 Citas īslaicīgās apmešanās ēkas; 

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa 
3 

1242 Garāžu ēkas; 

Garāžas telpu grupa 
3 

1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas; 

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa 
3 

211
2
 Autoceļi, ielas un ceļi 3 

214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 3 

221 Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un 

elektropārvades līnijas 
3 

242 Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves 3 

113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 2 

1262 Muzeji un bibliotēkas;  

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa 
2 

1263 Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā 

paredzētas ēkas; 

Izglītības iestāžu telpu grupa 

2 

1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas; 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa 
2 

1265 Sporta ēkas; 

Sporta telpu grupa 
2 

1272 Kulta ēkas; 

Kulta telpu grupa 
2 

                                                           
1
 Nepiemēro kazino un spēļu zālei 

2
 Piemēro laukumiem 



1273 Kultūrvēsturiskie objekti; 

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa 
2 

222 Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi 2 

1110
3
 Viena dzīvokļa mājas 1 

1121³ Divu dzīvokļu mājas; 

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa 
1 

2411 Sporta laukumi 1 

2412 Citas sporta un atpūtas būves 1 

 

 

  

                                                           
3
 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai 



3.pielikums  

Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 21.decembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2016/11 

 

Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficents  K2 

Jaunbūve 1 

Pārbūve 0.9 

Atjaunošana, restaurācija 0.9 

Nojaukšana 0.2 

Kultūras pieminekļu restaurācija 0.2 

Kultūras pieminekļu nojaukšana 2 

 

  



 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

APSTIPRINĀTS 

Ar Krustpils novada domes 

21.12.2016. sēdes lēmumu 

 (protokols Nr. 16.,3.p.) 

 

Krustpils novada domes saistošo noteikumu Nr.2016/11  

„ Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, 

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē ” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Krustpils novada administratīvajā teritorijā ir pieņemti 2011.gada 

23.februārī saistošie noteikumi Nr.2011/2 „Nodeva par būvatļaujas 

saņemšanu”  

2016.gada 22.janvārī stājušies spēkā 2016.gada 19.janvāra Ministru 

kabineta Nr.36 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 

noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas", kas paredz, ka pašvaldības nodevu var 

uzlikt ne tikai par būvatļaujas izdošanu, bet arī par būvniecības 

ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā.  

2. Īss projekta izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis vienkāršot nodevas par 

būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu, 

ņemot vērā būves lietošanas mērķi un veidu. Nodevas apmēru 

paredzēts noteikt atkarībā no būves lietošanas veida un būves 

apjoma. 

Nosakot nodevas apmēru, ievērots princips nesadārdzināt 

būvniecības procesa administratīvos izdevumus un veicināt legālu 

būvniecību novada teritorijā.  

3. Informāciju par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs. Nav nepieciešamības veidot 

jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 

kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumi izpildi. Nodevas 

apmērs par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, 

mailto:novads@krustpils.lv
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budžetu izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē, salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, tiek mainīts 

atbilstoši grozījumiem  Ministru kabineta Nr.36 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”. 

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo nodevas apmērs, 

salīdzinot ar iepriekš noteikto pašvaldībā, būtiski netiek mainīts un ir 

uzskatāms par līdzvērtīgu, salīdzinot ar citiem novadiem. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neievieš izmaiņas esošajās administratīvajās 

procedūrās. Nodevas objektu nosaka Krustpils novada būvvalde, 

nodeva iemaksājama pirms būvatļaujas saņemšanas vai pirms 

atzīmes par būvniecības ieceri izdarīšanas. 

6. Informācija par 

konsultācijas ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Krustpils novada domes priekšsēdētājs     K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 25.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 2, 14 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/2 

„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadam”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”  

„Par pašvaldībām” 14.panta 2. daļas 2. punktu,  

21.panta 1.daļas 2.punktu; 41.panta 1.punktu, 

LR likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

LR likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada pašvaldības 

funkciju veikšanai un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2017. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2017. gadam ieņēmumos EUR  7 294 465 

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,  un 15.pielikumu. 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos EUR 7 723 530 

, saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., un 15.pielikumu. 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 317 066  saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2017. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam ieņēmumos EUR 666 723 

 saskaņā ar 12., 13.  un 14.pielikumu. 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2017. gadam izdevumos EUR 2 902 376, 

saskaņā ar  12., 13.  un 14.pielikumu. 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru EUR 2 034 315  saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         K.Pabērzs 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

APSTIPRINĀTI 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 25.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 2, 17 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr.2017/3 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 

2010/15  “Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2010/15 

„Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu”. 

2. Svītrot 12.2.apakšpunktu. 

3. Svītrot 12.3.apakšpunktu. 

4. Svītrot 12.4.apakšpunktu. 

5. Svītrot 12.6.apakšpunktu. 

6. Svītrot 12.10.apakšpunktu. 

7. Svītrot 12.21.apakšpunktā vārdus „vai atkritumu ļaunprātīgu dedzināšanu”. 

8. Svītrot 12.22.apakšpunktu. 

9. Aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdu „divdesmit” ar vārdu „trīsdesmit”. 

10. Svītrot 13.4.apakšpunktu. 

11. Aizstāt 13.8.apakšpunktā vārdu „piecdesmit” ar vārdiem „trīssimt piecdesmit”. 

12. Aizstāt 14.3.apakšpunktā vārdus „no piecpadsmit euro līdz divdesmit” ar vārdu 

„trīsdesmit”. 

13. Izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „14.5. Par ugunskuru kurināšanu, 

naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām vietām – uzliek 

naudas sodu no piecpadsmit euro līdz septiņdesmit euro.” 

14. Aizstāt 14.7.apakšpunktā vārdu „piecdesmit” ar vārdiem „trīssimt piecdesmit”. 

15. Papildināt saistošos noteikumus ar 14.8., 14.9., 14.10., 14.11.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

„14.8. Par mazgāšanos publiskās ūdenstilpēs vai ūdenstilpēs, kuras atrodas īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās - uzliek naudas sodu no septiņi euro līdz piecpadsmit euro.  

14.9. Par braukšanu ar automašīnām un citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem pa 

ledu Baļotes ezerā, Laukezerā, Ildzenieku ezerā, Marinzejas ezerā un Timsmales (Baltezers) 

ezerā (izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, 
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uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem) - 

uzliek naudas sodu no piecpadsmit euro līdz simt četrdesmit euro. 

14.10. Par motorlaivu, izņemot laivas, kas aprīkotas ar elektromotoru vai iekšdedzes 

dzinēju ar jaudu līdz 3.7 kW, un ūdens motociklu izmantošanu vai nodarbošanos ar ūdens 

slēpošanu Baļotes ezerā, izņemot vietas, kas ir tam speciāli aprīkotas – uzliek naudas sodu no 

septiņi euro līdz septiņdesmit euro.  

14.11. Par pārvietošanos ar motorizētiem un citiem peldlīdzekļiem Baļotes ezerā no 

1.janvāra līdz 30. aprīlim - uzliek naudas sodu no septiņi euro līdz septiņdesmit euro.”  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

 

  



 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

25.01.2017. 

APSTIPRINĀTS 

ar  Krustpils novada domes  

2017.gada 25.janvāra lēmumu  

(sēdes protokols Nr. 2, 17 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.2017/3 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2010. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 

2010/15   “Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi””  

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, jo stājoties spēkā Baļotes ezera 

licencētās makšķerēšanas nolikumam, jāparedz atbildība par 

attiecīgiem pārkāpumiem Baļotes ezerā un citos ezeros un 

ūdenstilpēs.  

Naudas sodu palielināšana ietekmēs pārkāpumu skaita 

samazināšanos. 

Nepieciešams svītrot punktus, kas dublē augstāka normatīvā 

akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. 

Jāprecizē noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi. 
2. Īss projekta satura izklāsts Atsevišķos gadījumos tiek palielināts naudas sods, svītrots 

apakšpunkts, kas nav aktuāls, paredzēta atbildība par darbībām, 

kas aizliegtas publiskos ūdeņos un ezeros, svītroti punkti, kas 

dublē augstāka normatīvā akta tiesību normās ietverto 

normatīvo regulējumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi nepiedāvā būtiskas izmaiņas 

attiecībā uz pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot 

jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notikušas tikšanās ar fiziskām personām, kurām ir īpašumi pie 

Baļotes ezera, par saistošo noteikumu papildināšanu ar 14.10., 

14.11.apakšpunktiem 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma – zemes un apbūves „Silavu Daugaviņa”,  

Kūku pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai 

 un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2017.gada 25.janvāra  lēmumu  

 (protokols Nr.2., 24.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar apbūvi „Silavu Daugaviņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

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

10.panta pirmo daļu 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības “Silavu Daugaviņa” (kadastra 

Nr. 5670 006 0309) ar apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 

001), kas atrodas  Kūku pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā 

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

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2017.gada 

10.martā plkst. 10.45 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

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

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 4 800    
1.6. Izsoles solis EUR 200  

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

cenas), t.i., EUR 480, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ.Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

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

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta līdz 2017.gada  9.marta plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

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

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

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

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2017.gada 7.marta  līdz 

2017.gada  9.marta plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 
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2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Silavu Daugaviņa ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Kūku pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs/ 

kadastra apzīmējums 

5670 006  0309 /5670 006 0309 

 Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kūku 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000083038. 

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs -Viena zemes vienība 0.5623 ha, t.sk. 0.3263 ha – 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.2360 ha –zeme 

zem ēkām un pagalmiem. 

-Dzīvojamā māja 102,1 m
2
, vienstāvu, dzīvojamās mājas 

ekspluatācijas uzsākšanas gads 1936.  

2.5. Ēkas konstrukcijas materiāls (ķieģelis, 

betons, koks, jaukts) 

Pamati- laukakmeņu mūris, ārsienas/karkasi/pārsegumi – 

kokmateriāli. 

2.6. Jumta konstrukcijas un pārseguma 

materiāls 

Divslīpņu jumts, segums –azbestcementa loksnes 

2.7. Ēkas vispārējais stāvoklis Dzīvojamās mājas vispārējais fiziskais stāvoklis 

vērtējams kā slikts, ēkas fiziskais nolietojums saskaņā ar 

ēkas tehniskās inventarizācijas lietu (izpildes datums 

20/03/2002)-65%. Dabā ~75-85%. Iekšējās apdares 

stāvoklis vērtējams kā slikts. Ēka nav derīga 

ekspluatācijai, atjaunošana ir ekonomiski nepamatota. 

2.8. Iekšējās apdares apraksts Grīda – koka dēļi, sienas – koka; griesti – koka dēļi. Logi 

– koka. Durvis – koka; ārdurvis – koka. 

2.9. Komunikācijas Apkure – krāsns 

Elektrība – 220 V. 

Ūdens apgāde – aka. 

2.10. Zemes vienības izmantošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija  (kods 

0601) 

 Apkārtne, satiksme, piebraukšana Objekts atrodas Krustpils novada Kūku pagastā. 

Apkārtni veido viensētu apbūve, lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes un meža teritorijas. Piebraukšanas 

iespējas vērtējamas kā labas- Austrumu daļā zemes 

vienība robežojas ar pagasta nozīmes grantēto autoceļu. 

Līdz Jēkabpils pilsētai ~ 7 km, līdz Zīlānu ciemam ~ 10 

km. Infrastruktūra vērtējama kā vāji attīstīta. Attālums 

līdz Daugavas upei ~ 700 m, upes krasta pieejamība ir 

ierobežota (nepieciešams šķērsot cita īpašuma zemes 

vienības). 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām personām Nav 

2.12. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.13. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 20 m   

aizsargjosla  0.72 ha 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

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

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

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

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

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

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 



4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

komisija); 

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

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

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

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

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

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

pārstāvniecības tiesībām; 

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

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

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

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

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

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

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

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

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 10.martā plkst. 10.45 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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

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

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

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

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

izsoli. 

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

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

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

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 



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

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

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

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

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

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

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

viņām netiek atmaksāts. 

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

izsoles solim. 

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

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

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

solīšanu. 

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

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

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

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

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

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

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

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

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

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

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

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

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

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

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

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

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

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

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

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

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

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

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

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

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

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

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

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

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

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

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

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 



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

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

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

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

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

nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

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

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

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

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

likumu; 

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

noraidīts kāds pārsolījums; 

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

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

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

gaitu; 

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

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

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

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

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

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes    priekšsēdētājs                         K.Pabērzs  
 

  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar mežaudzi „Silāres”,  

Variešu pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai 

 un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2017.gada 25.janvāra  lēmumu  

 (protokols Nr.2., 25.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības ar mežaudzi „Silāres”, Variešu pagasts, Krustpils novads, 

 Kadastra Nr.5694 004 0063 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

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

10.panta pirmo daļu 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības ar mežaudzi “Silāres”  ar 

kadastra Nr. 5694 004 0063(kadastra apzīmējumu 5694 004 0063- 5,8 ha platībā, kas atrodas  

Variešu pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar 

augšupejošu soli), saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem. 
1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2017.gada 

10.martā plkst. 10.15 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

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

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 26 500    
1.6. Izsoles solis EUR 200  

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

cenas), t.i., EUR 2650, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ.Nr. 9000911811, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 50,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

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

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta līdz 2017.gada  9.marta plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

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

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

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

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2017.gada 7.marta  līdz 

2017.gada  9.marta plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 

2.  Objekta raksturojums 
2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Silāres ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Variešu pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra numurs  5694 004 0063  

2.4. Nekustamā īpašuma sastāvs Viena zemes vienība ar mežaudzi 5.8 ha, no tiem meži -

5,7 ha, zemes zem ūdens – 0,1 ha 

2.5. Zemes vienības kadastra apzīmējums 5694 004 0063 

2.6. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Variešu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000460072. 

2.7. Zemes vienības  plānotais (atļautais) 

izmantošanas veids  

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam Krustpils novada teritorijas plānotās 

(atļaujas) izmantošanas karti, zemes vienības atļautais 

izmantošanas veids ir mežu teritorija (M). 

2.8. Zemes vienības raksturojums Mežs- augošs 

2.9. Mežaudzes raksturojums Mežs aizņem 5,7 ha vai 98 % no zemes vienības kopējās 

platības. Meža augsnes ir sausas auglīgas 

minerālaugsnes. Mežistrādi var veikt cauru gadu. 

Iepriekš desmit gados mežā ir veikta mežistrāde 

(jaunaudžu kopšana). Pievešanas attālums svārstās 

robežās no 0 m līdz 300 m. Zemes gabala esošo 

mežaudžu sastāvu veido augstvērtīgas koku sugas bērzs, 

priede un egle, kā arī mazvērtīgā koku suga apse. 

Vecumstruktūru veido jaunaudzes, briestaudzes un 

pieauguša vecuma audzes. 

2.10. Apkārtne, satiksme Objekts atrodas Krustpils novadā, meža vidū, apmēram 

26 km attālumā no novada centra (Jēkabpils). Tuvāko 

apkārtni veido mežs. Piebraukšanas iespējas pie zemes 

vērtējamas kā apmierinošas. Īpašums robežojas ar 

vietējās nozīmes ceļu  V794 (medņi-Odziena). 

2.11. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām personām Nav 

2.12. Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu 

atsavināšanu 

Nav 

2.13. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo 

īpašumu 

1.Atzīme- autoceļa Medņi - Odziena  aizsargjoslas 

teritorija 0.7 ha 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

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

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

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

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

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

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

komisija); 

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

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

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

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

saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 



4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

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

pārstāvniecības tiesībām; 

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

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

parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

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

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

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

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

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

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 10.martā plkst. 10.15 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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

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

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

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

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

izsoli. 

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

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

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

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

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

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

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

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



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

viņām netiek atmaksāts. 

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

izsoles solim. 

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

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

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

solīšanu. 

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

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

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

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

cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

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

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

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

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

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

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

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

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

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

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

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

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

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

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

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

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

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

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

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

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

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

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

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

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

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

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

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

kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no 

paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto 

augstāko cenu. 

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

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

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



nenotikušu. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

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

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

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

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

likumu; 

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

noraidīts kāds pārsolījums; 

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

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

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

gaitu; 

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

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

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

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

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

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  
  



PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumam  

“Par pašvaldības kustamas mantas – mikroautobusa VW TRANSPORTER  

pārdošanu  un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2017.gada 25.janvāra  lēmumu  

 (protokols Nr.2., 26.p.) 

Kustamas mantas -  mikroautobusa  VW TRANSPORTER 

IZSOLES NOTEIKUMI 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta izsole Krustpils novada pašvaldības  

kustamai mantai – mikroautobusam  VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., 

valsts reģistrācijas numurs HR 9328,  nobraukums 393278 km, turpmāk tekstā -Objekts. 

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija). 

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

2017.gada 17.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldības norādītā telpā/ 

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

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 2000  
1.6. Izsoles solis EUR 100  

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

t.i., EUR 200, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ.Nr. 9000911811, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  
1.8.  Reģistrācijas maksa – EUR 15,00. 

1.9.  Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē 

iegūto mikroautobusu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

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

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, pašvaldības darba laikā 

1.11. Izsoles dalībnieku elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  

oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, klātienē no 2017.gada 13.februāra līdz izsolei. 

 

2. Informācija par atsavināmo Objektu: 

2.1. Izsoles objekts: Krustpils novada pašvaldības  īpašumā esošais mikroautobuss: 

Marka, modelis VW TRANSPORTER 

1.reģistrācijas gads 1999. 

Rūpnīcas numurs (VIN) WV2ZZZ70ZYX012420 

Motora tips Dīzeļdegviela 

Motora tilpums (cm3) 2.5 

Krāsa Zila 

Noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) 393278 km 

Reģistrācijas apliecības numurs AF0434667 

Tehniskā apskate Līdz 2017.11.28. 

 

Tehniskais raksturojums 

Virsbūve Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir skrambas, 

noberzumi, rūsas pēdas. 

Dzinējs  Apmierinošā stāvoklī. 

Krāsojums Apmierinošā stāvoklī. Dažās vietās ir skrambas, 

noberzumi. 

Stūres iekārta Apmierinošā stāvoklī. 

Bremzes Apmierinošā stāvoklī. 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


Salons Nolietojies ~ 40-60% (ir skrambas un noberzumi) 

Elektrosistēma Apmierinošā stāvoklī. 

Ritošā daļa Riepu atlikums ~ 30-50%, fiziskais stāvoklis 

vērtējams kā 40-70%. 

Kopējais nolietojums 40-70%. 

Dzinēja jauda (kW) 65. 

Piezīmes - 

 

2.2. Visiem izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības izsoles komisijas noteiktajā laikā no sludinājuma 

publicēšanas dienas līdz izsoles sākumam iepazīties ar izsolei paredzēto Objektu, apskatīt, iepriekš 

piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29278541 Vīpes pagasta pārvaldes Komunālas 

saimniecības vadītājam Jurim Puriškevičam.  

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

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

normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu, kura līdz reģistrācijas brīdim ir veikusi šī 

nolikumā noteiktos maksājumus un kurai nav maksājumu (nodokļi, nomas maksājumu utt.) parādu 

attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

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

summas nomaksu. 

 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

4.1.1.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota; 

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

4.2.1. noteiktas formas pieteikumu; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

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

tiesībām; 

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

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

kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

tiesības neizriet no šo noteikumu 4.5.6.punktā norādītā dokumenta. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām 

konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

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

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

īpašumā izsolāmo objektu. 

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

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 



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

nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

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

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 17.februārī plkst. 10.00 Krustpils novada pašvaldībā norādītā telpā/ 

sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

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

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

kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

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

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

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

izsoles komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 5.1.punktā 

noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam netiek 

atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

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

vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta par vienu 

izsoles soli. Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo objektu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles 

dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles uzvarētāju. Ja izsoles vienīgais dalībnieks solījumu neveic, tiek 

uzskatīts, ka viņš izsolē nepiedalās un izsoles nodrošinājums viņām netiek atmaksāts. 

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

solim. 

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

vairāk?. Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto 

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

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

izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

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

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

atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

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

protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis 

objektu, neparaksta protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles komisijas 

lēmuma viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts izsoles 

nodrošinājums. Šajā gadījumā par objekta nosolītāju tie uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis 

nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt 

pirkuma līgumu. 

5.13. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro 

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

uz nosolīto  objektu. Izsoles nodrošinājums šādam dalībniekam netiek atmaksāts un tiek izziņota 

atkārtota izsole. 

5.14. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu (izņemot 5.7.punktā 

minēto gadījumu), septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāts izsoles 

nodrošinājums. 



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

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

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

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

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

dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada pašvaldībā. 

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

apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

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

7 dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

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

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

attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

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

nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu. 

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

saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

izsolē iegūto  objektu norādītājā termiņā nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu. 

Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

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

apturēts. Pircējam tiek atmaksāta samaksa par pirkumu, no kuras ieturēts izsoles nodrošinājums. Lēmumu 

par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem pašvaldības dome. 

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

priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

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

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

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

kāds pārsolījums; 

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

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

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

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

noteikumos nosacītajā termiņā; 

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

izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

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

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

 

 

Pretendentu paraksti: 
 



1.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –  

 mikroautobusa  VW TRANSPORTER 

izsoles noteikumiem 

 

Krustpils novada pašvaldībai 
 

________________________________________________ 

(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums) 

________________________________________________ 

(personas kods; reģistrācijas Nr.) 

________________________________________________ 

(adrese, tālrunis) 

 

 

PIETEIKUMS 
Kustamas mantas -  mikroautobusa  VW TRANSPORTER 

IZSOLES NOTEIKUMI izsolei 

 

Vēlos pieteikties uz Krustpils novada pašvaldības  kustamās mantas – mikroautobusa  VW 

TRANSPORTER, 1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328 atklātu mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli.   

    

Pievienotie dokumenti:  

 nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments; 

 reģistrācijas naudas iemaksas apliecinošs 

dokuments;_______________________________________________ 

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

 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi; 

 uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju vai izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvniecības 

tiesībām; 

 pilnvara 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2017.gada __. _______________ 

                                                    ____________________________________ 

                                                                                           (paraksts; paraksta atšifrējums) 
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2.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –  

 mikroautobusa  VW TRANSPORTER 

izsoles noteikumiem 

 

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts 
 

Nr. p.k. 

(Kārtas 

Nr.) 

Izsoles dalībnieks 

(vārds, uzvārds/ 

nosaukums) 

Pers. kods, pases 

dati/ 

reģ. Nr. 

 

Adrese, tālrunis 
Apliecinājums 

(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma) 

1.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 

izsolē, izsoles  Objekt sākotnējā maksa ir zināma, tai 

piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar 

kārtas numuru “1”. 

___________________________ 

2.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 

izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai 

piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar 

kārtas numuru “2”. 

___________________________ 

3.    

 Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar 

izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties 

izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai 

piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar 

kārtas numuru “3”. 

___________________________ 



 

 

             3.pielikums 

Krustpils novada pašvaldības kustamas mantas –  

 mikroautobusa  VW TRANSPORTER 

izsoles noteikumiem 

 

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._____ 

 

       

 (izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ. Nr./personas kods);    

  

 (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods)     

  

 

 

Par dalību Krustpils novada pašvaldības  kustamās mantas – mikroautobusa  VW TRANSPORTER, 

1.reģistrācijas gads 1999., valsts reģistrācijas numurs HR 9328  izsolē, kas notiks 2017.gada 17.februārī 

 

Objekta nosacītā sākumcena  -  EUR  2000. 

 

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________. 

 

 

 

 

Izsoles organizētāja pārstāvis    __________________ 

 

 

17. 02. 2017. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma – zemes „Lejas Meldri”,  

Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai 

 un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2017.gada 25.janvāra  lēmumu  

 (protokols Nr.2., 27.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Lejas Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

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

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas  

mantas atsavināšanas likuma 4.panta  

pirmo daļu, 8.panta otro un sesto daļu, 

10.panta pirmo daļu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5646 005 

0047), “Lejas Meldri”, kas atrodas  Atašienes pagastā, Krustpils novadā, (turpmāk – Objekts) 

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

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2017.gada 

10.martā plkst. 11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

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

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 32 300 

1.6. Izsoles solis EUR 200 

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

cenas), t.i., EUR 3230, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ. Nr. 90009118116, 

konta Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 



 

 

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

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta līdz 2017.gada  9.marta plkst.17.00.  

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

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

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

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

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2017.gada 7.marta  līdz 

2017.gada  9.marta plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Lejas Meldri ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Atašienes pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

Nr. 5646 005  0047/ apzīmējums: 5646 005  

0047 

 Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 100000543268. 

2.4. Zemes vienības platība un sastāvs - 19.64 ha, no tiem 18.92 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0.17 ha – krūmāji, 0.03 ha 

– pārējās zemes.  

2.5. Zemes vienības konfigurācija Regulāri izstiepta taisnstūra forma 

2.6. Zemes vienības reljefs Līdzens 

2.7. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs, zems 

2.8. Komunikāciju pieejamība Uz zemes vienības atrodas elektrotīklu līnija 

(atsevišķa pieslēguma nav). 

2.9. Zemes vienības plānotā (atļautā) 

izmantošana atbilstoši teritorijas 

plānojuma 

Saskaņā ar Krustpils novada Atašienes pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, Objekts 

atrodas lauksaimniecībā zemes zonējumā (L) 

un meža (M) teritorijās. 

2.10. Zemes vienības izmantošanas 

mērķis 

Zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101 

2.11. Pašreizējā izmantošana un 

noma  

Tiek izmantots lauksaimniecībā – aramzeme. 

2012.gada 26.novembrī, Krustpils novada 

pašvaldība ar Atašienes pagasta 

V.Grandāna zemnieku saimniecība 

"MELDRI", reģ.Nr. 45404004784, noslēgusi 

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 

 

zemes nomas līgumu, kurš ir spēkā līdz 

2017.gada 31.decembrim   

2.12. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

1. Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos – 0.11 ha; 

2.  Atzīme – ūdensnotekas (ūdensteču 

regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošā hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs- 0.86 ha; 

3. Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.07 ha; 

4. Atzīme – no 25 līdz 100 kilometriem 

garas ūdensteces vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku 

apvidos- 3 ha; 

5. Atzīme – tauvas joslas teritorija gar upi 

0 0.33 ha. 

2.13. Apkārtne, satiksme, piebraukšana Objekts atrodas Krustpils novada Atašienes  

pagastā, sādžas Joksti tuvumā, lauku apvidū, ~ 

4 km attālumā no Atašienes ciema un ~ 40 km 

attālumā Jēkabpils pilsēta. Tuvāko apkārtni 

veido meža lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes  laukumi (LIZ), meža nogabali un lauku 

viensētu apbūve. Zemes gabals faktiski pieguļ 

pagasta nozīmes ceļam ar grants segumu. 

Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības 

vērtējamas kā labas (pieguļ 2.šķiras ceļam ar 

grants segumu).  

2.14. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. EUR 15 333 

2.15. Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums 

ballēs 

45 

2.16. Ziņu par pirmpirkuma tiesīgām 

personām 

Nav 

2.17. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu atsavināšanu 

Nav 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

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

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

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

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 



 

 

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

noteiktās summas nomaksu. 

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

komisija); 

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

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

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

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

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

pārstāvniecības tiesībām; 

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

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

(nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

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

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

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

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

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

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 10.martā plkst. 11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 



 

 

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

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

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

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

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

neieradies uz izsoli. 

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

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

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

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

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

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

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

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

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

viņām netiek atmaksāts. 

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

izsoles solim. 

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

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

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

solīšanu. 

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

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

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

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

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

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

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

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

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

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

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

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 

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

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

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

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

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

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

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

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

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

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

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 



 

 

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

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

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

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

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

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

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

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

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

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

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

par paša solīto augstāko cenu. 

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

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

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

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

pieņem pašvaldības dome. 

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

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

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

novada domes priekšsēdētājam. 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

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

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

atsavināšanas likumu; 

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

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

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

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

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

gaitu; 

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

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

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

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

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

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  



 

 

PIELIKUMS 

Krustpils novada domes 25.01.2017. lēmumam  

“Par nekustamā īpašuma – zemes „Kalna Meldri”,  

Atašienes pagasts, Krustpils novads nodošanu atsavināšanai 

 un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils  novada domes  

2017.gada 25.janvāra  lēmumu  

 (protokols Nr.2., 28.p.) 

 

Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma-  

zemes vienības „Kalna Meldri”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, 

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

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 

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

10.panta pirmo daļu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka atsavināmā objekta – zemes vienības (kadastra Nr. 5646 005 

0002, apzīmējums : 5646 005 0068), “Kalna Meldri”, kas atrodas  Atašienes pagastā, Krustpils 

novadā, (turpmāk – Objekts) pārdošanu mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli), saskaņā ar šiem 

izsoles noteikumiem.  

1.2.  Izsoli organizē un vada Krustpils novada  pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas, 

pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk- izsoles komisija).  

1.3. Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2017.gada 

10.martā plkst. 11.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils 

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

1.5. Objekta nosacītā cena - EUR 6 400 

1.6. Izsoles solis EUR 100  

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

cenas), t.i., EUR 640, jāieskaita Krustpils novada pašvaldības , reģ. Nr. 90009118116, konta 

Nr.LV55UNLA0050014323075.  

1.8. Reģistrācijas maksa – EUR 30,00. 

1.9. Izpirkuma termiņš – samaksa par pirkumu- divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par 

izsolē iegūto Objektu.  

1.10. izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta: 

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

elektroniskā reģistrācija tiek uzsākta nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas  oficiālā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek reģistrēta līdz 2017.gada  9.marta plkst.17.00.  

mailto:ilze.stupane@krustpils.lv


 

 

Reģistrējoties elektroniski, dalībniekam jāpievieno pdf formā dokuments par reģistrācijas 

un nodrošinājuma samaksu, un jāpievieno  citi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām, ar 

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

oriģinālus. 

 Reģistrācijas maksa un nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

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

norēķinu kontā LV55 UNLA 0050 0143 2307 5. 

1.10.2. klātienē pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā, no 2017.gada 7.marta  līdz 

2017.gada  9.marta plkst.17.00, pašvaldības darba laikā. 

1.11.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināto zemes vienību ir Valentīnam Grandānam, 

personas kods 090455-11156, viņš var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu mēneša  laikā kopš sludinājuma par zemes vienības pārdošanu izsolē 

publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izpildot izsoles noteikumus. 

1.12. ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir 

saņemts pieteikums no pirmpirkuma tiesīgās personas, kura minēta Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktā, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz 

pirkuma līgumu par atsavināmā Objekta pārdošanu par nosacīto cenu. 

1.13. Gadījumā, ja mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, pirmpirkuma tiesīgā persona, nav iesniegusi pieteikumu par nekustamā īpašuma 

pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole likuma noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā 

minētās personas ir tiesīgas iegādāties nekustamo īpašumu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja 

tiek rīkotas atkārtotās izsoles.  

 

2.  Objekta raksturojums 

2.1. Nekustamā īpašuma nosaukums „Kalna Meldri ” 

2.2. Nekustamā īpašuma adrese Atašienes pagasts, Krustpils novads 

2.3. Nekustamā īpašuma kadastra 

numurs/ kadastra apzīmējums 

Nr. 5646 005  0002/ apzīmējums: 5646 005  

0063 

 Nekustamā īpašuma tiesību 

nostiprināšana zemesgrāmatā 

Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 

Atašienes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 100000543271. 

2.4. Zemes vienības platība un sastāvs - 3.64 ha, no tiem 3.51 ha – lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, 0.12 ha – zemes zem 

ūdeņiem, 0.01 ha – pārējās zemes.  

2.5. Zemes vienības konfigurācija Regulāri izstiepta taisnstūra forma 

2.6. Zemes vienības reljefs Līdzens 

2.7. Gruntsūdeņu līmenis Vidējs, zems 

2.8. Komunikāciju pieejamība Uz zemes vienības atrodas elektrotīklu līnija 

(atsevišķa pieslēguma nav). 



 

 

2.9. Zemes vienības plānotā (atļautā) 

izmantošana atbilstoši teritorijas 

plānojuma 

Saskaņā ar Krustpils novada Atašienes pagasta 

teritorijas funkcionālā zonējuma karti, Objekts 

atrodas lauksaimniecībā zemes zonējumā (L) 

un meža (M) teritorijās. 

2.10. Zemes vienības izmantošanas 

mērķis 

Zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir 

lauksaimniecība, kods 0101 

2.11. Pašreizējā izmantošana,  

noma ar pirmpirkuma tiesībām 

Tiek izmantots lauksaimniecībā – aramzeme. 

Ar  2009.gada 17.februāri izbeigtas 

lietošanas tiesības Valentīnam Grandāmam, 

2009.gada 17.februārī noslēgts ar Valentīnu 

Grandānu, personas kods 090455-11156, 

Lauku apvidus zemes nomas tipveida 

līgums, kurš spēkā līdz 2019.gada 

17.februārim   

2.12. Lietu tiesības, kas apgrūtina 

nekustamo īpašumu 

1. Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 

0.58ha; 

2.  Atzīme – ūdensnotekas (ūdensteču 

regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošā hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs- 0.23 ha; 

3. Atzīme – ekspluatācijas aizsargjoslas 

teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0.31 ha. 

2.13. Apkārtne, satiksme, piebraukšana Objekts atrodas Krustpils novada Atašienes  

pagastā, sādžas Joksti tuvumā, lauku apvidū, ~ 

4 km attālumā no Atašienes ciema un ~ 40 km 

attālumā Jēkabpils pilsēta. Tuvāko apkārtni 

veido meža lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes  laukumi (LIZ), meža nogabali un lauku 

viensētu apbūve. Zemes gabals faktiski pieguļ 

pagasta nozīmes ceļam ar grants segumu. 

Piebraukšanas iespējas pie zemes vienības 

vērtējamas kā labas (pieguļ 2.šķiras ceļam ar 

grants segumu).  

2.14. Kadastrālā vērtība uz 01.01.2017. EUR 2695 

2.15. Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums 

ballēs 

45 

2.16. Ziņas par pirmpirkuma tiesīgām 

personām 

 Valentīns Grandāns, personas kods 090455-

11156 

2.17. Iesniegti prasījumi attiecībā uz 

Objektu atsavināšanu 

Nav 



 

 

 

3. Izsoles dalībnieki un novērotāji:  

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

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

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

maksājumu utt.) parādu attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību. 

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

noteiktās summas nomaksu. 

 

4. Vispārējas kārtības izsoles dalībnieku reģistrācija 

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

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

4.1.1.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.1.1.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.1.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

komisija); 

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

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

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

4.2.1. Krustpils novada domei adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo 

Objektu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

4.2.2.izsoles nodrošinājumu iemaksu apliecinošu dokumentu ; 

4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu; 

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

4.2.5.izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par Objekta iegādi; 

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

pārstāvniecības tiesībām; 

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

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

(nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR; 

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

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

jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota. 

4.3. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

4.3.1. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

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

dokumenti; 

4.3.1.3. ir maksājumu parādi attiecībā pret Krustpils novada pašvaldību; 

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

iegūt savā īpašumā izsolāmo objektu. 

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

informācija: 

4.4.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.); 

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

personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese; 



 

 

4.4.3. atzīme par reģistrācijas maksas un drošības naudas nomaksu; 

4.4.4. izsoles vieta un laiks; 

4.4.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena; 

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

tiek norādīts datums, fiziski paraksts tiek izsoles dienā. 

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

dalībniekiem. 

 

5. izsoles norise 

5.1. Izsole notiek 2017.gada 10.martā plkst. 11.30 Krustpils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

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

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

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

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

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

neieradies uz izsoli. 

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

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

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

izsolē un viņam netiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

soli un informē par solīšanas kārtību. 

5.6. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts. 

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

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

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

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

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

viņām netiek atmaksāts. 

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

izsoles solim. 

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

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

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

solīšanu. 

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

dalībnieks, kuru izvēlās un nosauc izsoles vadītājs. 

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

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

norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai cenai. 

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

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

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

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

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

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

protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu. 



 

 

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

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

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

un tiek izziņota atkārtota izsole. 

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

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

tiek atmaksāts izsoles nodrošinājums. 

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

dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu. 

 

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

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

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

apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu ienākšanu Krustpils novada 

pašvaldībā. 

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

rezultātu apstiprināšanas, ir jānoslēdz pirkuma līgums. 

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

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

6.5. Izsoles dalībniekam viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.4.punktā minētās izziņas 

saņemšanas jāveic maksājumi par objekta pirkšanu.  

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

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

nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts. 

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

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

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

par paša solīto augstāko cenu. 

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

piekrišanas saņemšanas izsniedz pircējam izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu. 

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

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

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

pieņem pašvaldības dome. 

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

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

nodrošinājums. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem 

pašvaldības dome. 

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

novada domes priekšsēdētājam. 

 

7. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 

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

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

atsavināšanas likumu; 

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

nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

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



 

 

7.5.ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

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

gaitu; 

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

samaksu šajos noteikumos nosacītajā termiņā; 

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

neparaksta izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu; 

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

7.10. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu. 

 

 

Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs       K.Pabērzs  

 


