
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2021. gada 4. februārī Nr. 2 

 

Sēdi atklāj 10:53 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģiskās drošības pasākumus infekcijas 

izplatības ierobežošanai, domes ārkārtas sēde notiek attālināti, tiešsaistes programmā Zoom 

meeting. 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns. 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Juriste Ilze Stupāne, Jurists Ivars Jaševs, Administratīvās 

nodaļas vadītaja Līga Garkalne. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti -  Egils Jaksons, Kārlis Stars,  Kārlis Pabērzs (jun.), Līga Zalāne, Vija Stiebriņa, - 

attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Darba kārtība: 

1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietošanu attālinātā mācību 

procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

2. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem attālinātā mācību 

procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

3. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Kamoliņi”, Krustpils  pagasts, 

Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

 

 

mailto:novads@krustpils.lv


 

 

1. 

Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietošanu attālinātā mācību 

procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

 

 Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs. Jautā P. Gravāns – vai nevar apvienot lēmuma 1. 

un 3. punktu? Atbild I. Jaševs – nevar, jo dotie punkti sastādīti atbilstoši MK noteikumiem. 

Informē K. Pabērzs. J. Puriškevičs jautā, kādēļ tiek izsniegtas pārtikas pakas? Jo daudzi 

vecāki nav apmierināti ar pārtikas paku saturu. Atbild I. Jaševs – ir tikai 2 varianti – vai nu 

piegādājam gatavu ēdienu vai pārtikas pakas. Izsakās D. Kalve un J. Puriškevičs. R. Spēks 

skaidro par pašvaldības līdzekļiem, no kuriem tiek apmaksātas pārtikas pakas skolēniem. 

Informē I. Jaševs. R. Spēks informē par iespēju skolu direktoriem vienoties ar ēdinātājiem 

par pārtikas paku saturu, to var mainīt. Informē K. Pabērzs par individuālajām nodarbībām 

skolās. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

27.4 1.1., 27.4 1.1.1 un 27.4 1.2. apakšpunktu,   
 

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns (10 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. 

un 4. klases izglītojamiem izlietot Krustpils novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 

ēdināšanai – pārtikas paku piegādei. 

2. Neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta 

līdzekļus izlietot Krustpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 

attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klases izglītojamo ēdināšanai – pārtikas 

paku piegādei.   

3. Ja lēmuma 1. un 2.punktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta 

neatrodas Krustpils novada administratīvajā teritorijā, tad Krustpils novada 

pašvaldība nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši lēmuma 1. un 2.punktā 

minētajam.   

4. Lēmumā minētā kārtība attiecināma uz izglītojamiem, kuri atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām izglītību iegūst attālināti, un piemērojama par periodu no 

2021. gada 25. janvāra līdz izglītības ieguves process tiek organizēts klātienē. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

 

2. 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem attālinātā 

mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

 

Ziņo K. Pabērzs. Informē I. Jaševs – atbalstu sniedzam tiem bērniem, kas deklarēti 

mūsu administratīvajā teritorijā, bet izglītību iegūst citā pašvaldībā, kuponu iespējams 

saņemt, parakstoties, ka citā pašvaldībā jau nav saņemts atbalsts. Tādu bērnu nav ļoti daudz.  

R. Spēks ziņo, ka organizēs ar skolu direktoriem attālināto sanāksmi par ēdināšanas 

jautājumiem ārkārtas situācijas laikā. Informē K. Pabērzs. 



D. Kalve izsakās, ka attālinātais mācību process norit jau no pagājušā gada oktobra. 

Izsakās P. Gravāns. Informē K. Pabērzs. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu,   

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns (10 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 
 

1. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā piešķirt personai (ģimenei) pabalstu 

20 EUR apmērā mēnesī viena izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību 

procesa laikā. 

2. Pabalstu piešķirt izglītojamā likumiskajam pārstāvim, kurš pārstāv izglītojamo, 

kura dzīvesvieta ir deklarēta Krustpils novada administratīvajā teritorijā, kurš iegūst izglītību 

citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuram cita pašvaldība nav piešķīrusi ēdināšanas 

pabalstu vai pabalstu pārtikas preču iegādei. 

3. Pabalstu piešķirt par 2020./2021. mācību gada periodu no 2021.gada 1.februāra 

līdz izglītības ieguves process tiek organizēts klātienē, bet ne ilgāk par mācību gada beigām. 

Pabalstu piešķirt pa mēnešiem par katru mēnesi atsevišķi. 

4. Pabalsta piešķiršanu noformēt kā pārtikas preču kuponu pārtikas preču iegādei 

tirdzniecības vietā, kura atrodas Krustpils novada administratīvajā teritorijā un ar kuras 

īpašnieku (pārstāvi) pašvaldība noslēgusi līgumu par norēķiniem ar pārtikas preču kuponiem.  

5. Ar pārtikas preču kuponiem norēķini jāveic šādā kārtībā: 

5.1. ar februārī piešķirto pārtikas preču kuponu pārtikas preces jāiegādājas līdz 

2021.gada 10.martam; 

5.2. ar pārtikas preču kuponiem, kas piešķirti no 2021.gada marta līdz 

2020/2021. mācību gada beigām, pārtikas preces jāiegādājas līdz kuponā norādītā 

attiecīgā mēneša pēdējai dienai. 

6. Pārtikas preču kuponu izsniegt izglītojamā likumiskajam pārstāvim atbilstoši 

izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai attiecīgajā pagasta pārvaldē. 

7. Saņemot pārtikas preču kuponu, izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina, ka 

nesaņem citāda veida izglītojamā ēdināšanas izdevumu pabalstu.  

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

 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Kamoliņi”, Krustpils  

pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

Ziņo K. Pabērzs. Izsole notika 3. februārī, pieteicās vairāki pretendenti, ar vairākiem 

izsoles soļiem tika nosolīts īpašums. 

 Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 16.decembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.22., 16),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Kamoliņi”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 5200 

EUR.   

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās septiņi dalībnieki, pēc divdesmit viena soļa 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 9400 EUR,  nekustamo īpašumu  nosolīja - Sabiedrība ar 



ierobežotu atbildību "DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas Nr. 45403030008, adrese “Dižmeži”, 

Krustpils pagasts, Krustpils novads. 

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

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

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

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

3.panta otro daļu,   

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns (10 balsis) , „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamās mantas “Kamoliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5668 007 0449 ar kopējo platību 1,24 ha izsoles rezultātus, 

nekustamo īpašumu ieguvis solītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DIŽMEŽA LĀDE", reģistrācijas Nr. 45403030008, adrese “Dižmeži”, Krustpils 

pagasts, Krustpils novads (turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 9400 

EUR. 

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

cenu. 

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

samaksas, sagatavot pirkuma līgumu. 

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

netiek iemaksāta, netiek noslēgts pirkuma līgums. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošina Krustpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs. 

 

 

4. 

Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres 

pagasts, Krustpils novads  izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu  

 

 Ziņo K. Pabērzs. Izsoles rezultātā pieaugums par 30 000 EUR. Informē I. Stupāne.  

Pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 16.decembra domes sēdes 

lēmumu (protokols Nr.22., 17),  Krustpils novada  pašvaldības mantas atsavināšanas un 

izsoles komisija apstiprina izsoles noteikumus, veic pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu par domes nosacīto cenu 

66800 EUR.     

 Nekustamais īpašums reģistrēts Zemgales rajona tiesas Mežāres pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000601606 uz Krustpils novada pašvaldības vārda.  

Paziņojums par izsoli izsludināts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. 

panta noteiktajā kārtībā. Izsolei reģistrējās astoņi dalībnieki, pēc  simtu trīsdesmit trīs soļu 

nosolīšanas par pēdējo nosolīto cenu 93400 EUR, nekustamo īpašumu nosolīja – SIA 

“DIŽMEŽS”, adrese “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads.  

Ņemot vērā, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

noteikumu 20. punkta noteikto, ka var atsavināt savu nekustamo mantu, kuras pārdošanas 

vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai 

pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, Krustpils 

novada pašvaldībai jāsaņem pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums par 

piederošā nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, kadastra 

Nr. 5676 005 0196, ar kopējo platību 18,51 ha, atsavināšanu - pirmajā izsolē par nosolīto cenu 

93400 EUR. 



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

bilances vērtība un domē noteiktās izsoļu sākumcena: 

Sertificēta vērtētāja 

SIA “Dzieti” 

noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 23.novembrī  

EUR 

VZD 

kadastrālā 

vērtība EUR 

2020.gada 

1.janvārī  

Pirmās izsoles 

sākumcena EUR 

Izsoles rezultāts 

51600 Zeme-

2273, 

mežaudzei -

7692 

66800 93400 

 

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

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

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

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

3. panta otro daļu, kā arī, ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma parejas 

noteikumu 20. punktu,  

atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris 

Gravāns (10 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 5676 005 0196 ar kopējo platību 18.51 ha izsoles rezultātus, nekustamo īpašumu 

ieguvis solītājs - SIA “DIŽMEŽS”, adrese “Dižmeži”, Krustpils pagasts, Krustpils novads 

(turpmāk - Pircējs), par augstāko nosolīto cenu 93400 EUR. 

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

granulu katla iegādi un uzstādīšanu. Investīciju projekta rezultātā tiks veicināta 

energoefektivitāte Mežāres ciema centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstinot 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Investīciju projekts atbilst Krustpils novada attīstības 

programmā 2020. - 2026. gadam (apstiprināta 2020. gada 19. februārī, prot.Nr. 3, 10.p.) 

definētajam rīcības virzienam (turpmāk- RV) RV8 Infrastruktūra un mobilitāte Uzdevums 

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

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

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

2022.gadam” (55. punkts). 

3. Informēt apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju un lūgt sniegt atzinumu par Krustpils 

novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 005 0196 ar kopējo platību 18.51 ha, atsavināšanu - 

pirmajā izsolē par nosolīto cenu 93400 EUR. 

4. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas, Krustpils novada pašvaldība slēdz pirkuma līgumu ar 

Pircēju, par nosolīto cenu 93400  EUR. 

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

Pabērzs. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.35 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K. Pabērzs 

 
04.02.2021. 

 

Sēdes protokolētājs                                                                             D. Ivanova 

 
04.02.2021. 


