
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2016.gada 26.augustā  Nr. 12 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.05 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Dokumentu un arhīva pārvaldības speciāliste- Iluta Randoha 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Oļģerts 

Stalidzāns, Vija Stiebriņa. 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raivis Ragainis, Attīstības nodaļas vadītāja Inga Rubene, Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ieva Lapiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Irīna Lauva, Komunālās un saimniecības nodaļas 

vadītājs Andris Rutko, Jurists Ivars Jaševs, Kūku pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kalniņš. 

 

Sēdē nepiedalās  deputāti Inese Jaksone, Gundars Kalve, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, 

un Vladimirs Golubevs - darba pienākumu dēļ, Pēteris Gravāns – atvaļinājumā. 

 

Deputātiem atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa (8 balsis), „pret”-  nav, 

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

 

Darba kārtība: 

1. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

2. Par projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, aizsargājot 

un attīstot nozīmīgus kultūras un dabas mantojumus”  

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa ievēlēšanu  
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Izpilddirektora informācija 

 

1. 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  
 

 

 Ziņo K.Pabērzs. 

 Papildina V.Stiebriņa.  

 

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” un SIA “Eu. Promotions Baltic” 2016.gadā noslēgtajiem ziedojuma līgumiem ar mērķi 

materiālo vērtību nodošana izglītības iestādēm, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, Dace Vītola, 

Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa 

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

 

1. Apstiprināt dāvinājumus (ziedojumus) no SIA “Eu. Promotions Baltic”, reģistrācijas numurs 

40103168746, ar mērķi materiālo vērtību nodošana izglītības iestādēm: 

1.1. Krustpils pamatskolai EUR 1007,47 (ar PVN) apmērā, saskaņā ar 2016.gada 8.martā 

noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 311/2016 starp SIA “Eu. Promotions Baltic” un 

Krustpils pamatskolu, 2016.gada 22.augusta vienošanos un 2016.gada 22.augusta nodošanas 

– pieņemšanas aktu Nr. 311/2016; 

1.2. Variešu sākumskolai EUR 170,61 (ar PVN) apmērā, saskaņā ar 2016.gada 11.martā 

noslēgto ziedojuma līgumu Nr. ZL 841/2016 starp SIA “Eu. Promotions Baltic” un Variešu 

sākumskolu 2016.gada 15.augusta nodošanas – pieņemšanas aktu Nr. 841/2016; 

2. Lai nodrošinātu materiālo vērtību uzskaiti, skolu vadībai iesniegt nodošanas –pieņemšanas 

aktus par saņemtajām materiālajām vērtībām  Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
Sagatavoja : I.Lauva 

 

 

2. 

Par projektu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, aizsargājot 

un attīstot nozīmīgus kultūras un dabas mantojumus”  

 

Ziņo I.Rubene. 

Attīstības nodaļas vadītāja I.Rubene informē, ka iepriekšējā domes sēdē tika veikti grozījumi 

investīciju plānā un nedaudz ieskicētas idejas šim projektam. I.Rubene skaidro, ka Ministru 

kabineta noteikumi nosaka komplicētus nosacījumus šim projektam, jo projektu nevar iesniegt 

viena pašvaldība un projektā var startēt tikai ar Valsts nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

Krustpils novads plāno startēt projektā  kā sadarbības partneris ar Marinzejas pili un parku. Pārējie 

sadarbības partneri projektā būs Varakļānu , Viļānu, Riebiņu, Rēzeknes novadi un Rēzeknes pilsēta.  

Projekta mērķis ir radošā tūrisma maršruta radīšana. Marinzejas parkā paredzēta izziņas takas 

izveidošana. Savukārt pilī paredzēta pagraba telpu atjaunošana un pielāgošana viesmīlības 

pakalpojumiem, tiks izveidota jauna infrastruktūra pilī un parkā. Pašvaldības līdzfinansējums ir 

15%. Ja tiks iegūts finansējums, iespējams reāli darbi pie atjaunošanas varētu sākties tikai 

2018.gadā. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild I.Rubene. I.Rubene informē, ka šī ir priekšatlase, ja atbalstīs ieceri, 

tad būs jāiesniedz projekta pieteikums. 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Ministra 

Kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 „Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 

arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, atklāti balsojot „par” - Dace Broka, 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Oļģerts Stalidzāns, 

Vija Stiebriņa (8 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 

aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” projektu ideju konceptu priekšatlasē kā sadarbības partnerim ar 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Riebiņu novada, Varakļānu novada, Viļānu novada 

pašvaldībām. 

 

2. Sagatavot sadarbībā ar sadarbības partneriem un līdz 2016. gada 1. septembrim Kultūras 

ministrijā iesniegt projekta idejas konceptu „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” 

izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgus kultūras un dabas mantojumus”. 

 

3. Projekta koncepta ietvaros plānotie darbi – veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 

Marinzejas muižas pagraba telpu atjaunošanu un pielāgošanu tūrisma un viesmīlības 

pakalpojumiem, kā arī jaunas infrastruktūras būvniecību Marinzejas muižas publiskajā 

ārtelpā un parkā. 

4. Projekta koncepta finanšu plāns: 

 

Rādītāji EUR 

Finansējums kopā 82 352,94 

Attiecināmām izmaksām 82 352,94 

ERAF finansējums ( 85%) 70 000,00 

Pašvaldības finansējums ( 15%)  12 352,94 

Neattiecināmās izmaksas 0,00 

  

5. Paredzēt projekta līdzfinansējumu EUR 12 352,94 apmērā un projekta priekšfinansējumu no 

projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 

6. Noslēgt nodomu protokolu ar projekta iesniedzēju Rēzeknes novada pašvaldību un 

sadarbības partneriem Rēzeknes pilsētas, Riebiņu novada, Varakļānu novada un Viļānu 

novada pašvaldībām par sadarbību projekta izstrādes un īstenošanas (projekta 

apstiprināšanas gadījumā) procesā.  

7. Noteikt par projekta vadītāju Attīstības nodaļas vadītāju Ingu Rubeni. 

 

Sagatavoja I.Rubene 

 

3. 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa ievēlēšanu  

 

Ziņo K.Pabērzs. 

Sagatavots lēmuma projekts: 

Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Spunģēni-Daugavieši” darbības pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešams 

ievēlēt valdes locekli. 



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa amatu atstājis 

iepriekšējais valdes loceklis, tāpēc Krustpils novada pašvaldībai nominējama valde. Izvērtējot uz 

valdes locekļa amatu pieteikušos kandidātus un viņu iepriekšējo pieredzi, tika rekomendēts uz 

vakanto valdes locekļa amatu, virzīt Andri Rutko. Ņemot vērā, viņa atbilstību Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta prasībām un  iepriekšējo pieredzi- 

valdes priekšsēdētāja amatā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24., 27. punktu, likuma 

„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta pirmo un otro 

daļu, Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, 221.panta astoto daļu, 224.panta pirmo un 

otro daļu, Andra Rutko 25.08.2016. iesniegumu (piekrišanu būt par valdes locekli),  

atklāti balsojot: par – .... (..................), pret – .... (..................), atturas – .... (..................) Krustpils 

novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Andri Rutko, personas kods [..], par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-

Daugavieši”, reģistrācijas numurs 45403015460, valdes locekli. 

2. Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2016.gada 20.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6, 

10.punkts) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa mēneša 

atlīdzību 1.punktu. 

3. Noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa mēneša 

atlīdzību EUR 300. 

4. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim pieteikt 

ierakstīšanai komercreģistrā prokūras izbeigšanos. 

5. Pilnvarot valdes locekli iesniegt komercreģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes reģistrāciju komercreģistrā un prokūras 

izbeigšanu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt no Komercreģistra (Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra) reģistrētos dokumentus. Šīs pilnvaras nevar tikt nodotas trešajām 

personām. 
 

Sagatavoja I.Jaševs 

 

Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Pabērzs. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis.  

Izsakās A.Rutko, K.Pabērzs. 

Jautā D.Broka, atbild R.Ragainis. 

A.Rutko izsaka savu viedokli. 

Debatēs piedalās Dz.Skalbe, D.Broka, A.Rutko, V.Stiebriņa. 

R.Ragainis izsaka savu viedokli. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Ragainis.  

Jautā D.Broka, izsakās Dz.Kalniņš, A.Rutko.  

Izsakās I.Lauva. 

Jautā D.Broka, savu viedokli izsaka Dz.Kalniņš, I.Lauva. 

Debatēs piedalās V.Stiebriņa, K.Pabērzs, I.Lauva, Dz.Skalbe. 

J.Pastars izsakās, ka jāieceļ valdes loceklis, lai varētu sakārtot lietas. Izsakās Dz.Kalniņš, 

V.Stiebriņa, D.Broka, J.Pastars. 

R.Ragainis skaidro, ka būtu jāsaprot kā SIA “Spunģēni Daugavieši” varētu darboties, kā 

nodrošināt katru pakalpojumu. Izsakās I.Lauva. 

Notiek diskusija par SIA darbības jomām, tajā piedalās Dz.Kalniņš, D.Broka, V.Stiebriņa, 

A.Rutko, I.Lauva, K.Pabērzs, R.Ragainis, Dz.Skalbe. 

Notiek diskusija par SIA “Spunģēni Daugavieši ” valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru. 

Izsakās I.Lauva, I.Jaševs. Jautā V.Stiebriņa, atbild  I.Jaševs, skaidrojot, ka atalgojuma noteikšanai 

varētu būt trīs varianti - minimālā alga, bez atlīdzības vai lēmumprojektā paredzētā mēneša atlīdzība 



300 EUR, tad  attiecīgi lēmumprojekta 3.punktu papildinot ar vārdiem: ”noslēdzot atbilstošu 

pilnvarojuma līgumu”. Deputāti atbalsta šādu priekšlikumu. 

 K.Pabērzs secina, ka lēmumprojekta 3.punktu jāpapildina ar vārdiem: ”noslēdzot atbilstošu 

pilnvarojuma līgumu”, un aicina balsot par pildināto lēmumprojektu.  

 

Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Spunģēni-Daugavieši” darbības pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešams 

ievēlēt valdes locekli. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes locekļa amatu atstājis 

iepriekšējais valdes loceklis, tāpēc Krustpils novada pašvaldībai nominējama valde. Izvērtējot uz 

valdes locekļa amatu pieteikušos kandidātus un viņu iepriekšējo pieredzi, tika rekomendēts uz 

vakanto valdes locekļa amatu, virzīt Andri Rutko. Ņemot vērā, viņa atbilstību Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta prasībām un  iepriekšējo pieredzi- 

valdes priekšsēdētāja amatā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24., 27. punktu, likuma 

„Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta pirmo un otro 

daļu, Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, 221.panta astoto daļu, 224.panta pirmo un 

otro daļu, Andra Rutko 25.08.2016. iesniegumu (piekrišanu būt par valdes locekli), atklāti balsojot 

„par” - Dace Broka, Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, 

Oļģerts Stalidzāns, Vija Stiebriņa (8 balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj: 

 

1. Ievēlēt Andri Rutko, personas kods [..], par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-

Daugavieši”, reģistrācijas numurs 45403015460, valdes locekli. 

2. Atcelt Krustpils novada pašvaldības domes 2016.gada 20.aprīļa lēmuma (protokols Nr.6, 

10.punkts) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa mēneša 

atlīdzību 1.punktu. 

3. Noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni- Daugavieši” valdes locekļa mēneša 

atlīdzību EUR 300, noslēdzot atbilstošu pilnvarojuma līgumu. 

4. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes loceklim pieteikt 

ierakstīšanai komercreģistrā prokūras izbeigšanos. 

5. Pilnvarot valdes locekli iesniegt komercreģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši” valdes reģistrāciju komercreģistrā un prokūras 

izbeigšanu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt no Komercreģistra (Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra) reģistrētos dokumentus. Šīs pilnvaras nevar tikt nodotas trešajām 

personām. 

 

 

Sēdi slēdz: 11:05 

 

Sēdes vadītājs    K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs  I.Randoha 

 


