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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2020.gada 1. aprīlī Nr. 5 

 

Sēdi atklāj plkst. 15.00 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Diāna Ivanova 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

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

Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs.  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, Jurists Ivars Jaševs, Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne 

Iie, Finansiste Baiba Voltmane, Sociālā dienesta vadītāja Benita Dzelme. 

Sēdē nepiedalās 

Deputāts   - Kārlis Stars -  attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

„pret”-  nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome apstiprina domes ārkārtas sēdes darba 

kārtību. 

Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta „ Valsts meži”  Mežāres pagastā apstiprināšanu 

2. Par atbrīvošanu no nomas maksas un kavējuma procentu nepiemērošanu 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. gadā 

4. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/2 “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības 

nolikums”” 

5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/3 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 

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

sociālajiem pabalstiem”” 

6. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem attālinātā 

mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Domes priekšēdētājs informē, ka ārkārtas situācija valstī iespējams tiks pagarināta pēc 

14. aprīļa. Arī Krustpils novads ir iekļauts SPKC publicētajā kartē, kurā tiek norādīta 

informācija par COVID -19 izplatību Latvijas teritorijā. Iedzīvotāji zvana, interesējas par doto 

situāciju.  

K. Pabērzs dod vārdu izpilddirektoram R. Spēkam. 

 

Izpilddirektora ziņojums 

 

R.Spēks informē, ka ievērojot MK noteikumus, pašvaldības administrācijas ēka ir 

slēgta iedzīvotājiem, to drīkst apmeklēt tikai darbinieki. Pagastu kultūras nami, bibliotēkas ir 

slēgtas apmeklētājiem, darbība apturēta. Sazinās ar kultūras darba organizatoriem, iesaka 

izņemt daļu no atvaļinājuma. R. Spēks sazinājās ar skolu direktoriem par darba organizēšanu 

šajā situācijā. Direktori koordinē tehnisko darbinieku darba organizēšanu skolās. Variešu 

sākumskolā darbojas pirmsskolas izglītības dežūrgrupa. Attālināti mācās arī piecgadīgie un 

sešgadīgie bērni. Antūžu pamatskola ir saņēmusi 10 stacionāros datorus, kurus varēs izmantot 

audzēkņi, kuriem nav iespējas mācīties attālināti. Taču tas nav dāvinajums, tie būs jāātgriež 

skolai pēc ārkārtas situācijas noslēguma. Informē par attālināto komiteju un domes sēdes 

procesa nodrošināšanu aprīļa mēnesī.  

 

 

1.  

Par zemes ierīcības projekta „ Valsts meži”  Mežāres pagastā apstiprināšanu 

 

Ziņo K. Pabērzs 

Izskatot SIA “METRUM”, reģistrācijas Nr.40003388748, juridiskā adrese: Ģertrūdes 

iela 47-3, Rīga, LV-1011, sertificētas  zemes ierīcības darbu veicējas Sandras Kristālas 

(sertifikāts AA 0011, izdots 30.01.2009., derīgs līdz 29.01.2024.) 202019.gada 25.marta 

iesniegumu Nr.00-20-0010-1 par zemes ierīcības projekta ”Valsts meži”, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads, apstiprināšanu, konstatēts: 

 Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam”Valsts meži”, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, ar kadastra numuru 5676 001 0091 uzsākts pēc īpašnieka Akciju 

sabiedrības   “Latvijas valsts meži” meži” (reģistrācijas Nr. LV40003466281, juridiskā adrese 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) pilnvarotās personas Daigas Fonabergas iesnieguma 

saņemšanas. 

Nekustamais īpašums sastāv no 11 (vienpadsmit) zemes vienībām. Zemes ierīcības projekts 

izstrādāts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0182– ar platību 473,97 ha, 

pamatojoties uz Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas 2020. gada 31.janvāra 

lēmumu (sēdes protokols  Nr. 3, p.13 ”Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres 

pagastā /5676008 0182 ,Valsts meži/”.  

 Līdz projekta izstrādes uzsākšanai nekustamā īpašuma “Valsts meži” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 5676 0084 0182 zemes robežas ir instrumentāli uzmērītas Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM. Projekta grafiskā daļa ir izstrādāta digitālā veidā 

un ar piesaisti LKS 92 TM koordinātu sistēmai. Īstenojot projektu, jāveic atdalāmo zemes 

vienību kadastrālā uzmērīšana atbilstoši MK 2012.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019, 

iegūstot precīzus digitālos datus. 

Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt īpašuma „Valsts meži”, Mežāres 

pagastā, Krustpils novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0181 ar platību 

473,97 ha  divās zemes vienībās, (grafiskajā daļā nr.1un nr.2) :  

Projektētās zemes vienības Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0261 -   platība 435,42 ha; 

Projektētās zemes vienības Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0262 -   platība 38,55ha. 



Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Valsts meži” paredz priekšlikumus par 

zemes izmantošanas mērķiem un nosaukumiem: 

1) Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0261  -   

platība 473,97 ha; saglabājams nosaukums “Valsts meži”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

2) Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0262 

-   platība 38.55 ha piešķirams jauns nosaukums „Metenis”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

         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 2019.gada 31.janvāra sēdes 

lēmumu (sēdes protokols Nr.2, p.19 )  „ Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu Mežāres 

pagastā /56760080182, Valsts meži/” un projekta izstrādātāja SIA “Metrum”, sertificētas  

zemes ierīcības darbu veicējas Sandras Kristālas 2020.gada 25.marta iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta” “Valsts meži” apstiprināšanu un ņemot  vērā Sandras Kristālas sagatavoto 

zemes ierīcības projektu “Valsts meži”, Mežāres pagasta, Krustpils novada, 

 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Valsts meži”, nekustamā īpašuma  kadastra numurs  

5676 004 0057, atrašanās vieta – Mežāres pagasts, Krustpils novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 5676 008 0182, platība 473,97 ha sadalīšanai divās zemes vienībās: 

1.1. Paliekošajai projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0261  -   

platība 435,42 ha; saglabāt nosaukumu “Valsts meži”, Mežāres pagasts,  Krustpils novads. 

Zemes lietošanas mērķis: 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; 

1.2. Jaunizveidotajai projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 5676 008 

0262 -   platība 38,55 ha piešķirt jaunu nosaukumu „Metenis”, Mežāres pagasts, Krustpils 

novads. Zemes lietošanas mērķis 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

visām zemes vienībām. 

3. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un 

apgrūtinājumu platības var tikt precizētas. 

4. Uzdot Administratīvai nodaļai desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu 

elektroniski iesniegt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 

(kac.jekabpils@vzd.gov.lv) un nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un ierīcības 

projekta izstrādātājam.. 

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

Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā- grafiskā daļa.  
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2.  

Par atbrīvošanu no nomas maksas un kavējuma procentu nepiemērošanu 

 

Ziņo I. Jaševs. Informē K. Pabērzs. Izsakās A. Vetere. Jautā E. Serkova. Atbild 

K.Pabērzs. Jautā P. Gravāns. Atbild K. pabērzs. Izsakās E.Serkova. Jautā A. Vetere, atbild I. 

Jaševs  Ziņo K. Pabērzs. 

 

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā ar rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Saeima 2020.gada 20.martā pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kura mērķis ir noteikt 

pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta 

mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. Šā 

likuma 13.pants nosaka, ka pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes 

skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par 

publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus 

samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — 

elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Labklājības ministrija šī gada 25.martā nosūtīja visām pašvaldībām vēstuli, kurā  

aicina pašvaldības, īpaši, ja tās ir kapitāldaļu turētājas uzņēmumos, kas sniedz komunālos 

pakalpojumus, būt sociāli atbildīgām un rosināt komunālo pakalpojumu sniedzējiem 

pašvaldībās nepārtraukt komunālo pakalpojumu sniegšanu un nepiemērot soda procentus par 

aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī vienoties par vēlāku 

komunālo pakalpojumu apmaksu, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā vai apstākļos, 

kas liedz veikt savlaicīgus maksājumus augstākminētās ārkārtējās situācijas dēļ. 

Pamatojoties uz  likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. un 29. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 12. pantu,  21. panta pirmās daļas 21. un 27. punktu, Ministru kabineta 

2020. gada 24. marta noteikumiem Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-

19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

1. Atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus - pašvaldības īpašumu nomniekus no 

nomas maksas likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laikā no 2020. gada 12. marta 

pamatojoties uz komersanta iesniegumu. 

2. Krustpils novada pašvaldībai un pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Spunģēni – 

Daugavieši” nerēķināt soda procentus par kavētajiem komunālajiem maksājumiem likuma 

“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” darbības laikā sākot ar maksājumiem par marta mēnesi. 

3. Pilnvarot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumus, izdot 

rīkojumus grāmatvedībai un parakstīt nepieciešamos dokumentus lēmumā noteikto atlaižu 

piemērošanai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam. 



 

3.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. gadā 

 

Ziņo I. Jaševs. Jautā V. Sieibriņa. Atbild A.Vetere. Izsakās K. Brūniņa. 

 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā 

īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 

15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt 

arī reizi gadā avansa veidā. 

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā ar rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 

izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Saeima 2020. gada 20. martā pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kura mērķis ir noteikt 

pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta 

mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu. Šā 

likuma 4. pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.   

Ņemot vērā minēto, nepieciešams pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksas termiņus nosakot tā samaksas galīgo termiņu 15.novembri, lai nodrošinātu iespēju 

veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu bez nokavējuma naudas. Ja samaksas termiņu 

nepārceļ, tad par attiecīgo nodokļa parāda daļu aprēķinās nokavējuma naudu.  

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

“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 4. pantu, 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldībā 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus šādā kārtībā: 

1.1. viena ceturtdaļa no nodokļa gada summas jāsamaksā ne vēlāk kā 31.martā; 

1.2. trīs ceturtdaļas no nodokļa gada summas jāsamaksā ne vēlāk kā 15.novembrī ar 

tiesībām veikt maksājumus pa daļām pirms šī termiņa. 

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

 

 

4.  

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/2  

“Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

 

Ziņo I. Jaševs.  Informē K. Pabērzs. Jautā E. Serkova. Atbild I. Jaševs. 

  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) šī gada 

24. martā visām pašvaldībām nosūtīja informāciju ar atgādinājumu, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2020. gada 12. marta ar rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

4. punktu ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un 

iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. 



Ministrija pauž viedokli, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.martā 

izdoto rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sakarā ar Covid-19 straujo 

izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos 

preventīvos pasākumus pašvaldībām ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību nolikumu saturu. 

Ministrija norāda, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 34. un 

56. pantu pašvaldībai ir noteiktas tiesības pašvaldības nolikumā noteikt kārtību, kādā tiek 

organizēta domes un komitejas sēdes norise ar videokonferences starpniecību (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā). Ārkārtējās situācijas izsludināšana visā valsts teritorijā ir 

pietiekošs pamats, lai pašvaldības lemtu par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldību 

nolikumos, paredzot kārtību, jā tāda nav paredzēta, kādā dalība domes sēdēs un komiteju 

sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.  

Likuma 34.panta pirmajā daļā un Likuma 56.panta otrajā daļā izvirzītais 

priekšnoteikums “veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā”  pēc savas jēgas 

ir pielīdzināma arī situācijās, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, sakarā ar augstu 

saslimšanas risku. Līdz ar to ministrija aicina pašvaldības, kurām nolikumos nav ietverta 

kārtība par domes sēžu un komitejas sēžu nodrošināšanu attālināti, pēc iespējas ātrāk, 

izvērtējot pašvaldību iespējas, veikt grozījumus nolikumos un paredzēt šādu risinājumu, tas ir, 

paredzēt, ka, ja domes deputāts domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs 

var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 

reālajā laikā). Tā kā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” darbības laikā pastāv risks, ka ir apdraudēta jebkura deputāta 

veselība, šāds stāvoklis pielīdzināms attaisnojošam iemeslam – veselības stāvokļa dēļ un dod 

tiesisku pamatu domes un komiteju sēdēs rīkot attālināti, proti, videokonferences režīmā. 

Taču tas piemērojams tikai Rīkojuma darbības laikā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu, 

24.panta otrās daļas 12.punktu, trešo daļu, 34.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.
1
panta pirmo un ceturto daļu, 56.panta otro un trešo daļu,  

 

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 1. aprīļa saistošos noteikumus 

Nr. 2020/2 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma 

rakstu (pielikumā). 

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

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

 

5. 

 Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/3 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos 

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

 

Ziņo B. Dzelme. Jautā A. Vetere. Ziņo I. Jaševs. Jautā L. Zalāne. Informē B. Dzelme.Jautā P. 

Gravāns. Atbild B. Dzelme . 



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

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu un 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurš  papildināts ar  pārejas noteikumu 

37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu 

kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura 

ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā 

noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem,  

atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs, Kornēlija Brūniņa, Līga 

Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14 balsis), 

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

 

1. Apstiprināt  Krustpils novada pašvaldības 2020.gada 1.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr. 2020/3 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra 

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

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

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sasniegšanai. 

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

iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībā likumā noteiktajā 

termiņā atzinums nav saņemts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu 

publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils Novadnieks” un pašvaldības 

tīmekļvietnē  internetā. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

6. 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem attālinātā 

mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 

 

Ziņo B. Voltmane. Kopējās izmaksas būtu aptuveni 11 000 EUR, ja maksātu tikai 

Krustpils novada deklarētajiem bērniem (arī tiem, kas mācās citu pašvaldību skolās). V. 

Stiebriņa informē, ka bērni, kas mācās Krustpils pamatskolā, bet ir deklarēti Jēkabpils 

pilsētā, būs lielākie cietēji, jo nesaņems atbalstu no Krustpils novada pašvaldības. Izsakās D. 

Kalve , V. Stiebriņa, P. Gravāns. Izsakās K. Pabērzs. Jautā E. Serkova – vai nav iespējams 

iekļaut arī pirmsskolas izglītojamos? Atbild K. Pabērzs. Atbild B. Voltmane. L.Zalāne iesaka 

iekļaut piecgadīgos un sešgadīgo pirmsskolas bērnus atbalstāmo sarakstā. R. Spēks jautā – 

atbalsts būs naudas vai pārtikas pakas veidā? Jo savādāk naudu var iztērēt arī negodprātīgi. 

Piekrīt piešķirt Krustpils novada deklarētajiem bērniem. P. Gravāns rosina palielināt 

piešķiramo naudas summu no 20 EUR uz 30 EUR. Izsakās K. Pabērzs, D. Kalve un I. Jaševs. 

Kaimiņu novadi pagaidām nav pieņēmuši sādu atbalstu vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. 

Tādēļ rosina uzrunāt pašvaldības, kuru bērni mācās Krustpils novada skolās, bet ir deklarēti 

citur, arī pieņemt līdzīgus lēmumus  ēdināšanas atbalsta sniegšanai skolēniem. 

Deputāti rosina uz pārtikas preču iegādes talona norādīt tirdzniecības vietas, kur to varēs 

atprečot, turklāt vienā pirkuma reizē jāizmanto norādītā talona summa – 20 EUR. Deputāti 

iesaka pārtikas preču iegādes talonus izsniegt pagastu pārvaldēs nevis skolās.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020. gada 23. marta paziņojumu Nr. 8 “Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 32. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 41. panta pirmās 

daļas 4. punktu,   



atklāti balsojot „par” - Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs (jun.), Kārlis Pabērzs,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš 

Felss, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs (12 balsis), „pret”- Vija Stiebriņa (1 balss), 

„atturas”- Juris Puriškevičs (1 balss), Krustpils novada dome nolemj: 

1. Saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī 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 un kurš iegūst 

izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē, pamatizglītības pakāpē vai vidējās izglītības pakāpē 

Krustpils novada pašvaldības izglītības iestādēs vai citas pašvaldības izglītības iestādēs. 

3. Pabalstu piešķirt par 2019./2020. mācību gada pēdējiem diviem mēnešiem – aprīli 

un maiju. Pabalstu piešķirt par katru mēnesi atsevišķi. 

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

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

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

līdz 2020.gada 31.maijam.  

5. Ar pārtikas preču taloniem norēķini jāveic šādā kārtībā: 

5.1. ar aprīlī piešķirto pārtikas preču talonu pārtikas preces jāiegādājas līdz 2020.gada 

30.aprīlim; 

5.2. ar maijā piešķirto pārtikas preču talonu pārtikas preces jāiegādājas līdz 2020.gada 

31.maijam.   

6. Pārtikas preču talonu izsniegt izglītojamā likumiskajam pārstāvim atbilstoši 

izglītojamā deklarētajai dzīvesvietai attiecīgajā pagasta pārvaldē. 

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

 

 

Informācija 

K. Pabērzs jautā par Krustpils novada svētkiem Vīpes pagastā. Deputāti piekrīt, ka tie 

jāātceļ valstī esošās ārkārtas situācijas dēļ. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00. 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

 
03.04.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                               D.Ivanova 

03.04.2020. 

  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 1. aprīļa lēmumu 

                                                                 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 4. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/2 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””  

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 59.
1
 un 59.

2
 punktu šādā redakcijā: 

“59.
1
 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var 

noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 

reālajā laikā). 

59.
2
 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties 

balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 

sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un 

deputāts savu dalību  sēdei ir reģistrējis, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs. 

 

Papildināt saistošos noteikumus ar 86.
1
 un 86.

2
 punktu šādā redakcijā: 

“86.
1
 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, 

ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 

laikā). 

86.
2
 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, 

neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 

videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts savu 

dalību sēdei ir reģistrējis, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs. Neatrodoties sēdes 

norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā 

paredzētajos balsojumos.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

  

mailto:novads@krustpils.lv
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p40


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības  domes  

                                                                                   2020. gada 1. aprīļa lēmumu 

                                                                 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 4. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/2 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 Lai domes un komitejas sēdēs pašreizējā 

izsludinātajā ārkārtējā situācijā varētu izmantot  

videokonferenci, tādējādi nodrošinot likumīgu 

lēmumu pieņemšanu, tad šādai kārtībai sēžu 

nodrošināšanai attālināti jāparedz risinājums 

pašvaldības nolikumā, ko beidzoties ārkārtējai 

situācijai valstī, varēs atbilstoši izmantot turpmāk. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, 

ja domes deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes 

laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes vai 

komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs 

vai komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 

sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 

laikā). 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nevar paredzēt, bet varētu būt nebūtiska. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs 

varēs noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes 

norisē tiek izmantota videokonference. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav bijušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 

  

mailto:novads@krustpils.lv


 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 1. aprīļa lēmumu 

                                                                 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 5. punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/3  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos 

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

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 27.
1
, 27.

2
 un 27.

3
  punktu šādā redakcijā: 

“27.
1
 Ģimenei (personai) piešķir pabalstu krīzes situācijā visā valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 

beigām, ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

27.
1
1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu; 

27.
1
2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm; 

27.
1
3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā, un tai nav iztikas līdzekļu. 

27.
2
 Sociālais dienests pārbauda informāciju, kas apliecina ģimenes (personas) atbilstību 

pabalsta piešķiršanai. 

27.
3
 Piešķiramā pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās situācijas sakarā ar 

COVID-19 izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir ne vairāk kā 

80 EUR mēnesī triju mēnešu periodā.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

2020. gada 1. aprīļa lēmumu 

 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 5, 5. punkts) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/3  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos 

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

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma 

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. 

punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes 

(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 

spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un 

tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu, kas 

nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta 

ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc 

ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldībai ir jāpiešķir 

ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ 

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. 

panta otrajā daļā noteiktais pabalsts krīzes situācijā, 

kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2020.gada budžetā plānotie izdevumi krīzes situācijā 

iespējams pārsniegs plānotās izdevumu summas 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un 

Krustpils novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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