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No 2. līdz 4. februārim Rīgā 
izstāžu centrā “Ķīpsala” norisinā-
jās  25. starptautiskā tūrisma izstā-
de – gadatirgus “Balttour 2018”. Arī 
Krustpils novads, startējot kopējā 
Zemgales stendā, apmeklētājus ie-
pazīstināja ar aktualitātēm tūrismā.

Zemgali ir jāiepazīst, jāizgaršo, 
jāiemīl un jāsajūt! Starptautiska-
jā izstādē – gadatirgū “Balttour 
2018” par to varēja pārliecināties 
ikviens apmeklētājs. Ar dažādām 
interesēm atbilstošu piedāvājumu 
izstādē bija pārstāvētas visas 22 re-
ģionā ietilpstošās pašvaldības, kas 
tradicionāli apvienojušās sešos sa-
darbības puduros. Vienu no tiem 
veidoja Krustpils novads ar Jēkab-
pils pilsētu.

Izstādes apmeklētājus priecēja 
Krustpils novada izdotā tūrisma 
kartes un tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju sagatavotie informa-
tīvie materiāli. Krustpils novada 
stendā bija iespējams iepazīties ar 
aktuālo informāciju tūrisma jomā, 
salikt īpaši šai izstādei veidotu 
puzli - cimdiņu, aplūkot keramiķes 
Inetas Dzirkales māla izstrādāju-
mus, pielaikot amatniecības centra 
“Māzers” adītos cimdiņus un no-
garšot “Kikijas darbnīcas” garšīgās 
piparkūkas. 

Kopējam Zemgales stenda no-
formējumam oriģinalitāti piešķira 

katrai pašvaldībai īpaši izveidota 
krāšņa pastmarka, kas sevī ietvēra 
pašvaldības nosaukumu, ģerboni 
un konkrētajai teritorijai visrakstu-
rīgākā tūrisma objekta vai ainavas 
fotoattēlu. Uz Krustpils novada 
pastmarkas attēlots Baļotes ezers 
putna lidojumā. Katram Zemgales 
novadam un pilsētām bija izgata-
votas arī drukātas pastkartes, ko 
stenda apmeklētāji bez maksas kā 
sveicienu varēs nosūtīt kādam īpa-
šam cilvēkam, aicinot viņu apceļot 
Zemgali. Norādot precīzu saņēmē-
ja pasta adresi, turpat stendā mi-
nēto pastkarti varēje iemest spe-
ciālā pastkastītē, bet organizatori 

pēc izstādes noslēguma nodroši-
nāja tās nosūtīšanu.

Kopumā izstādes apmeklētā-
ji šogad izrādīja lielu interesi par 
aktīvās atpūtas iespējām, piedāvā-
jumu ģimenēm ar bērniem, kā arī  
lielo tūristu grupu atpūtas iespē-
jām.

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības 

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsāk-
šanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītā-
jam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpo-
jumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. Tālrunis 29127108, 25639642, www.vtua.gov.lv

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 

laiki un vietas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados

Novads
Apdzīvota 

vieta
Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Krustpils
novads

Krustpils 16.04. 10:30 16.05. 10:30 Spunģēni, “Robežnieki”

Variešu
16.04. 11:30 16.05. 11:30 Varieši, “Variešu darbnīca”
16.04. 13:00 16.05. 13:00 Medņi, “Tautoņi”
16.04. 14:30 16.05. 14:30 Antūži, “Kalnāres”

Atašienes 28.03. 14:00 02.05. 14:00 Atašiene, Liepu 14
Mežāres 28.03. 11:00 02.05. 11:00 Mežāre, “Autogarāža”
Kūku 12.04. 10:30 23.05. 10:30 Zīlāni, Laukezera 4
Vīpes 12.04. 12:00 23.05. 12:00 Vīpe, Neretas 6

Jēkabpils
novads

Ābeļu 04.04. 10:30 03.05. 10:30 “Augškalni”
Dignājas 04.04. 12:00 03.05. 12:00 Vandāni, “Sprīdītis”
Dunavas 04.04. 13:00 03.05. 13:00 Sudrabkalns, “Klēts”

Rubenes
20.04. 11:30 18.05. 11:30 Kaldabruņa, “Darbnīcas”
20.04. 10:00 18.05. 10:00 Rubeņi, “Pasta nodaļa”
20.04. 09:00 18.05. 09:00 Slate, “Vairogi”

Zasas 13.04. 10:00 07.05. 13:00 Zasa, “Stabiņi”

Leimaņu
07.05. 14:00 Mežgale, “Celmenieki”

13.04. 11:00 07.05. 11:30 Leimaņi, “Leimaņu tautas nams”

Kalna
13.04. 09:00 07.05. 10:30 Vidsala, “Silāres”
27.04. 09:00 25.05. 09:00 Dubulti, “Straumītes”

Salas
novads

Salas
09.04. 14:30 24.05. 14:30 Birži, “Laivinieki”
09.04. 13:30 24.05. 13:30 Ošāni, Ošānu 8
09.04. 12:00 24.05. 12:00 Sala, Alejas 2

Sēlpils 09.04. 11:00 24.05. 11:00 Taborkalns, “Dāburi”

Viesītes
novads

Viesītes 06.04. 09:00 17.05. 11:00 Viesīte, Smilšu 2
Saukas 06.04. 11:30 17.05. 13:30 Lone, “Ritenis”
Elkšņu 11.04. 11:30 21.05. 11:30 Elkšņi, “Pagastmāja”
Rites 11.04. 13:00 21.05. 13:00 “Spodri”

Aknīstes
novads

Gārsenes 05.04. 14:00 09.05. 14:00 Gārsene, “Mehāniskās darbnīcas”

Asares
05.04. 12:30 09.05. 12:30 Asare, “Drustāni”
05.04. 11:30 09.05. 11:30 Ancene, “Siliņi”

Aknīstes 27.04. 10:30 25.05. 10:30 Aknīste, Augšzemes 76

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi “Lejlapiņas”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 
5696 003 0236, 2.38 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

5120, 
Izsoles nodrošinājums – 10% 

no sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 30, 
Izsoles solis – EUR 100. 
Izsole notiks 2018.gada 

5.aprīlī plkst. 10.00 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) 

elektroniski uz e–pastu: ilze.
stupane@krustpils.lv, nākamā 
dienā pēc sludinājuma publikā-
cijas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, līdz 2018.gada 4.ap-
rīļa, plkst.17.00; 2) klātienē pēc 
adrese: Rīgas iela 150a, Jēkab-
pils, 28.kabinetā no 2018.gada 
3.aprīļa līdz 2018.gada 4.aprīļa, 
plkst.17.00.

Tālrunis uzziņām 26627525 
(Ilze Stupāne), ar izsoles nolikumu 
iepazīties var interneta mājas lapā 
http://www.krustpils.lv.

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi “Ezerleja”, Kūku pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 
5670 008 0208, 2.28 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

5180, 
Izsoles nodrošinājums – 10% 

no sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 30, 
Izsoles solis – EUR 100. 
Izsole notiks 2018.gada 

5.aprīlī plkst. 10.15 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e–pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc slu-
dinājuma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018.gada 4.aprīļa, plkst.17.00; 
2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, 28.kabinetā no 
2018.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 
4.aprīļa, plkst.17.00.

Tālrunis uzziņām 26627525 
(Ilze Stupāne), ar izsoles nolikumu 
iepazīties var interneta mājas lapā 
http://www.krustpils.lv.

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod dzīvokļa īpašumu – 
“Jaunā Muiža 4”–2, Jaunā muiža, 
Kūku pagasts, Krustpils novads, 
kadastra Nr. 5670 900 0003, 55.5 
m2 platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 

4000, 
Izsoles nodrošinājums – 10% 

no sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 30, 
Izsoles solis – EUR 50. 
Izsole notiks 2018.gada 

5.aprīlī plkst. 10.30 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1) elek-

troniski uz e–pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc slu-
dinājuma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018.gada 4.aprīļa, plkst.17.00; 
2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, 28.kabinetā no 
2018.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 
4.aprīļa, plkst.17.00.

Tālrunis uzziņām 26627525 
(Ilze Stupāne), ar izsoles nolikumu 
iepazīties var interneta mājas lapā 
http://www.krustpils.lv.

Izsoles

APSTIPRINĀTS ar Krust-

pils novada domes 2018. gada 

21.februāra lēmumu (sēdes pro-

tokols Nr. 2, 3.punkts).

1. Konkursu izsludina un rīko 
Krustpils novada pašvaldība.

2. Konkursa mērķi

2.1. Radīt dziesmu Krustpils 
novadam, kas veicinātu lokālpat-
riotismu, novada vienotību un at-
pazīstamību.

2.2. Apzināt un popularizēt 
Krustpils novada un Latvijas mū-
ziķus-komponistus un dzejniekus.

2.3. Veicināt jaunu talantīgu 
dzejnieku un komponistu veidoša-
nos Krustpils novadā.

2.4. Atspoguļot, radīt populāru, 
atpazīstamu Krustpils novada mu-
zikālu sacerējumu.

3. Konkursa norise

3.1. Dalībnieku iesūtīto tekstu 
un dziesmu Krustpils novadam 
vērtēs žūrijas komisija.

3.2. Labākais darbs iegūs Krust-
pils novada dziesmas statusu.

4. Konkursa dalībnieki

4.1. Konkursā var piedalīties ik-
viens Krustpils novada un Latvijas 
iedzīvotājs – teksta autors, mūzi-
kas un teksta autors vienā perso-
nā vai atsevišķi kā komponists ar 
cita dzejnieka sacerētu tekstu, kas 

veidoti nepārkāpjot autortiesības 
un citus normatīvos aktus. Likuma 
pārkāpuma gadījumā visu atbildī-
bu par darba saturu nes tā autors.

4.2. Konkursa dalībnieks var 
būt gan profesionālis, gan amatie-
ris.

4.3. Darbā nedrīkst pārkāpt 
vispārpieņemtās morāles un pie-
klājības normas vai spēkā esošos 
normatīvos aktus.

5. Konkursa nosacījumi

5.1. Dziesmas tekstam jābūt 
literāri un gramatiski pareizā lat-
viešu vai latgaliešu valodā, viegli 
uztveramam, pozitīvam, atmiņā 
paliekošam un saturiski saistītam 
ar Krustpils novada būtību, lai iz-
veidotos skanīga un svinīga dzies-
ma. 

5.2. Dziesmas teksta un satura 
uzbūvei jāveido kompozīcija, kurai 
komponējot mūziku veidojas gan 
pants, gan piedziedājums.

6. Darbu iesniegšanas ter-

miņš, kārtība un nosacījumi

6.1. Darbu iesniegšanai ir divi 
posmi:

6.1.1. dziesmas teksts dator-
rakstā jāiesniedz līdz 2018.gada 
20.martam;

6.1.2. dziesmas demo versija uz 

datu nesēja (CD, DVD formātā, zi-
batmiņa u. c.) un notis ar dziesmas 
tekstu datorrakstā jāiesniedz līdz 
2018. gada 21. maijam. Dziesmas 
demo versiju var iesniegt autori, 
kas piedalījušies darbu iesniegša-
nas 6.1.1.apakšpunktā minētajā 
posmā, un autori, kas uzreiz ie-
sniedz dziesmas demo versiju.

6.2. Darbi jāiesniedz Krust-
pils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī, 30.kabinetā ar 
norādi uz aploksnes – konkursam 
“Dziesma Krustpils novadam”, ne-
norādot autora vārdu, uzvārdu.

6.3. Kopā ar darbu jāiesniedz 
slēgta aploksne ar autora CV, kas, 
ievērojot normatīvo aktu prasības, 
tiks publiskots pēc žūrijas lēmuma 
pieņemšanas par konkursa uzva-
rētājiem.

6.4. Dziesmas teksta autors un 
komponists uzņemas pilnu atbildī-
bu par autortiesībām.

6.5. Tie darbi, kuri tiek iesūtīti 
pēc noteiktā termiņa, konkursā 
netiek vērtēti.

6.6. Iesniegtie darbi pēc kon-
kursa noslēguma atpakaļ netiek 
izsniegti.

7. Vērtēšanas kritēriji

7.1. Darbs atspoguļo Krustpils 
novada būtību (vēsturi, dabu, tra-

dīcijas u.tml.).
7.2. Dziesmas svinīgums un po-

zitīvais gars.
7.3. Dziesmas teksts pauž vie-

notību.
7.4. Dziesmas teksts un melodi-

ja ir oriģināli, atmiņā labi paliekoši, 
emocionāli piepildīti.

7.5. Dziesma izpildāma koriem, 
ansambļiem, kā arī solistiem.

8. Konkursa žūrijas sastāvs, 

darbu vērtēšanas kārtība un lē-

mumu pieņemšana

8.1. Konkursa rīkotājs ar rīkoju-
mu izveido konkursa žūrijas komi-
siju 5 cilvēku sastāvā.

8.2. Konkursam iesūtītos 
6.1.2.apakšpunktā minētos dar-
bus žūrija izvērtē līdz 2018.gada 
28.maijam un paziņo rezultātus 
līdz 2018.gada 1.jūnijam.

8.3. Konkursa uzvarētāju žūrijas 
komisija izvēlas kopīgā sanāksmē, 
komisijas priekšsēdētāja vadībā.

8.4 . Konkursa žūrijas komisijai 
ir tiesības noraidīt visus piedāvātos 
darbus.

9. Apbalvojums konkursa 

uzvarētājiem, pateicība labāka-

jiem

9.1. Krustpils novada pašvaldī-
ba konkursa uzvarētāju apbalvo ar 
naudas prēmiju, kuru balvu fonds 

ir 500 EUR, šādā kārtībā:
9.1.1. ja konkursā uzvarējušai 

dziesmai ir dažādi teksta un melo-
dijas autori:

9.1.1.1. ar naudas prēmiju 150 
EUR apmērā uzvarējušās dziesmas 
teksta autoru;

9.1.1.2. ar naudas prēmiju 350 
EUR apmērā uzvarējušās dziesmas 
melodijas autoru;

9.1.2. ar naudas prēmiju 500 
EUR apmērā konkursa uzvarētāju, 
kas ir dziesmas un melodijas au-
tors vienā personā.

9.2. Ar pateicības rakstiem tiek 
apbalvoti visi konkursa dalībnieki.

9.3. Dziesmu atskaņo un balvas 
pasniedz svinīgā pasākumā.

10. Dziesmas nodošana paš-

valdībai

10.1. Pēc dziesmas nodošanas 
pašvaldībai, pašvaldība iegūst vi-
sas autora mantiskās tiesības uz 
dziesmu saskaņā ar Autortiesību 
likuma 15. panta pirmo daļu ar 
brīdi, kad ir parakstīts līgums un 
samaksāta konkursa uzvarētājam 
vienreizējā atlīdzība.

10.2. Saskaņā ar Autortiesību 
likumu dziesmas autors dod tiesī-
bas pašvaldībai un tās pilnvarota-
jām personām izziņot, izplatīt un 
publiski izpildīt dziesmu.

Krustpils novada pašvaldības konkursa  “Dziesma Krustpils novadam” nolikums
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9.februārī Krustpils pagasta kultūras namā no-
tika jauniešu pēcpusdiena.

Kā bija iecerēts, tad uz Spunģēniem tika aici-
nāti jaunieši, kas spēlē teātri, arī no citiem pagas-
tiem. Tā mūsu pulku papildināja Mežāres “Sapņo-
tāji”, Variešu bērnu un jauniešu pulciņš “Servīzīte” 
un protams mājinieki – jauniešu teātris “Spārni”.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt savā starpā 

novada jauniešu teātru grupas un visiem kopā 
iepazīt improvizācijas teātra mākslu. Tā sakarā 
aicināti tika Madonas BJC teātra studijas “Piln-
piens” dalībnieki. Varbūt ne visi jaunieši zināja- 
kas ir improvizācijas teātris, tad nu šoreiz bija 
iespēja pašiem darboties improvizācijas teātra 
meistarklasē. 

Pasākuma noslēgumā visi kopā noskatījās im-
provizācijas teātra izrādi, kur pa laikam dalību uz 
skatuves nēma jaunieši no skatītāju vidus.

Tā bija jauka iepazīšanās caur smaidiem un 
darbiem, tā bija jauka kopā būšana – patīkami pa-
vadīts vakars. Katrs mājās aizveda pozitīvu lādiņu, 
ko saņēma vakara gaitā. Domāju tas varētu būt 
labs sākums mūsu vasarai, kurā varētu vēlreiz un 
vēlreiz saskrieties, varbūt nākošreiz citā pagastā.

Paldies Madonas jauniešiem, kuri piedalījās 
šajā viesizrādē.

Paldies “Pilnpiens” pasniedzējai Inesei Zīlei.
Paldies mūsu Sandim un Rinaldam par muzi-

kālo noformējumu.
Uz tikšanos!

7.februārī savu 90 dzimšanas 
dienu būtu svinējusi viena no Lat-
vijas tautā mīlētākajām dzejnie-
cēm, mūsu novadniece un šo rin-
du autore Ārija Elksne. 

“Tas liekas tikko kā vakar. Pēc 
izlaiduma balles 1947.gada 1.jūlija 
rītā mēs iznācām no baltās skolas 
un apstājāmies kāpnēs starp grie-
ķiskajām kolonām. Skolas apkal-
potājs Stepka jau šķindināja atslē-
gas, grasīdamies aiz mums noslēgt 
durvis uz agrīno jaunību kā pazau-
dētu paradīzi. Viņpus Daugavas 
saulīte nupat kāpa virs apvāršņa. 
Mēs bijām divdesmitajā dzīves 
gadā, un visa pasaule acu priekšā 
pletās tik neiztaisīta un tukša – 
mums ar sevi nu vajadzēs to pie-
pildīt. Bija mazliet baigi un reizē vi-
linoši, tūlīt sāksies tās pārvērtības, 
ko saucam par īstu dzīvi. Vēl brīdi 
pakavējāmies pie sargājošā skolas 
sliekšņa. Tad Ārija nokāpa lejā no 
toreizējās Pasta ielas un pati pirmā 
devās prom. Vai tāpēc tik steidzīgi, 
ka Daugavas malā jau rosījās pār-
cēlāji? (Tilta toreiz nebija.) Viņai 
bija jātiek Krustpils krastā, kur starp 
cukurfabriku un dzelzceļa sliedēm 
atradās tēva mājiņa.

To bezžēluma atraušanos es sa-
pratu tikai vēlāk, kad kādā literārā 
sarīkojumā dzirdēju Āriju sakām: 
”Es toreiz nebiju pieķērusies savai 
jaunības pilsētai, bet drīzāk tiecos 
tikt tālāk- uz Rīgu, pie lielākas kul-
tūras avotiem un sevi apliecināt .

Viņa gāja uz priekšu droša, 
mērķtiecīga un tieši pret lecošu 
sauli- gluži kā tajā izlaiduma rītā. 
Vai atraudamās no savas jaunī-
bas pilsētas? Nē! Laiku pa laikam 
dzejas vārsmās uzzibēja pazīsta-
mas vietas – Krustpils puse, māji-
ņa dzelzceļa malā, Kaķīšu purvs, 
Daugavas krasti. Un pretī nāca labi 
zināmi cilvēki: viņas māte un tēvs- 
muzikants Grietiņš, kas ilgus gadus 
spēlēja orķestrī šejienes kultūras 
namos un ciemu klubos. Grietiņu 
dzimta, plaši zarodamās cēlusies 
no Sēlpils, tāpēc Ārijas Elksnes 
dzejā visai bieži skanēja Sēļzemes 
likteņtēma. ” Tā atvadu vārdos raks-

tīja cita mūsu pazīstama novadnie-
ce - Lūcija Ķuzāne 1984.gadā.

Ārija Elksne (dzimusi Grietiņa, 
precējusies Demidova, vēlāk Fiše-
re) dzimusi Rīgā 1928. gada 7.feb-
ruārī. Mirusi 1984.gada 29.septem-
brī. Apglabāta Baltezera kapos.

Ārijas Elksnes māte nekad al-
gotu darbu nestrādāja, bet tēvs Jā-
nis Grietiņš bija latviešu strēlnieks 
un dienēja Latvijas armijā kā pulka 
orķestra mūziķis. Skolas gaitas Āri-
ja Grietiņa uzsāka 1935.gadā Cēsu 
1. pamatskolā, mācības turpināja 
Krustpils pamatskolā un Jēkabpils 
vidusskolā. Tam sekoja Medicīnas 
institūts, ko absolvēja 1953.gadā 
un tā paša institūta Bioloģijas fa-
kultātes aspirantūru. Strādājusi 
par ārsti Ķemeru sanatorijā un do-
cētāju RMI. Mūsu puse gan netika 
aizmirsta, uz visiem 1947.gada ab-
solventu salidojumiem arī viņa ie-
radās. Tāpat satiekot Rīgā kādu no 
jēkabpiliešiem allaž apprasījās par 
saviem skolotājiem. Vairākkārt ir 
apmeklējusi Jēkabpils 1. vidussko-
lu, lai tiktos ar skolas jaunatni. Pē-
dējo reiz mūsu pilsētu viņa apmek-
lēja 1982.gadā, vairākas dienas vie-
sojoties mūsu pusē un apmeklējot 
savas jaunības sapņu vietas. Ar pir-
mo vīru dzejniecei bija meita Ieva, 
kas no dzīves šķīrās tāpat kā māte, 
56 gadu vecumā. Ievai bija divi 
dēli- Ģirts un Uldis, kas piedzima 
četrus mēnešus pēc vecmāmiņas 
aiziešanas. Bet laulībā ar Miķeli Fi-
šeru dēls Miķelis, kas ir mākslinieks. 
Gleznotājs, vides mākslinieks un 
instalāciju veidotājs.

Baltezera mājā, kur daudzus 
laimīgus gadus pavadīja Fišeru ģi-
mene, dzīvo Ārijas Elksnes un Mi-
ķeļa Fišera dēls mākslinieks Miķe-
lis Fišers. Viņš ir atjaunojis vecāku 
māju, bet veidojot savu interjeru, 
spējis saglabāt lietas, kas saistītas 
ar bērnības atmiņām. Varbūt tās ir 
skumjas atmiņas par bērnību un 
vecākiem, dziļi personiskas. Tāpēc 
smaidot saka, ka varbūt kādreiz 
(kad būšot astoņdesmit) uzrakstī-
šot savu biogrāfi ju. Tik vien – ”Vis-
atklātākā mamma bija dzejā…”

Kas tad ir galvenie Ā.Elksnes 
dzejas popularitātes stūrakmeņi? 
Kā saka Olga Lisovska : “Ar siltu, 
dzīvu un atvērtu sirdi viņa gāja 
pie lasītāja, uzticēdamās viņam, 
atklādama savas domas, jūtas un 
ilgas. Jā, ilgas…..mūžīgās ilgas pēc 
laimes, pēc īstas, nezūdošas mīles-
tības. Pēc saskaņas. Patiesīgums.” 

Un Mīlestība, šī dievišķā 
dzirksts, tāpat kā māksla. Ir jābūt 
ļoti stipram, lai spētu visu mūžu 
mīlēt, un katrs dzejnieces dzejas 
vārds ir Mīlestības apstarots. “Es 
visu mūžu mīlējusi esmu…..”

Tā no paša pirmā dzejoļu krāju-
ma “Vārpu valoda”, kas izdots 1960 
gadā sekoja nākošie-“Uz tavu vese-
lību zeme ! ”, “Vasaras vidū” ,“Galot-
ņu gaisma”, “Trešā bezdelīga”, “Klu-
suma krastā”, “Vēl vienai upei pāri”, 
“Līdz saulei aizdomāt”, “Metamor-
fozes”, “Stari”, “Viršu karogs”. Kopā 
ar dzejnieku Jāni Grotu uzrakstītas 
“Vēstules tālajai zvaigznei”. 1982 
gadā tapa jaunatnei “Pie sirsnības 
strauta”. Pēc rakstnieces došanās 
mūžības ceļos izdoti “Es visu mūžu 
mīlējusi esmu”, “Es neticu, ka var 
bez cilvēkiem” un “Gaismas gadi”. 
1997. gadā sakopoti tie dzejoļi, kas 
skan dziesmās, un krājumam dots 
populārās dziesmas nosaukums 
”Aizved mani uz Morica salu”.

Dzejniece strādājusi ražīgi, bez 
minētajiem darbiem rakstījusi bēr-
niem, atdzejojusi A. Bloka, A. Puš-
kina, M. Ļermontova, H. Heines, J.V. 
Gētes u.c. klasiķu darbus. Tulkojusi 
F. Dostojevska, L. Feihtvangera u.c. 
autoru romānus, stāstus, noveles, 
lugas.

Ārijas Elksnes talantu pirmais 
pamanīja rakstnieks Jūlijs Vanags. 
Viņi iepazinās Ķemeru sanatorijā, 
kur dzejniece kādu brīdi strādāja 
par mediķi. Izlasījis Ārijas dzejoļus, 
Vanags ieteica turpināt rakstīšanu, 
tikai uzvārds Demidova nederot. 
Viņš piemeklēja viņai pseidonīmu 
– sākumā Alksni, bet palikuši to-
mēr pie Elksnes.

Auksta, augstprātīga, iedomīga 
– tādu priekštatu par sevi literātu 
sabiedrībā radījusi pirmajās tikša-

nās reizēs. Arī Lija Brīdaka uzreiz 
ievērojusi: “Viņai piemita aristokrā-
tisks lepnums, it kā asinīs būtu kaut 
kas no karaļiem, kaut gan savās iz-
jūtās Ārija bija tuva zemei un dabai. 
Mūs saveda kopā dzeja. Kādā jauno 
autoru seminārā man bija jāanalizē 
Ārijas Elksnes dzejoļi. Toreiz sapra-
tu: Ārija būs dzejniece, bet dzejas 
rindās tobrīd bija jūtama Mirdzas 
Ķempes ietekme. Bija arī dažas 
nepārdomātas vietas, par ko gata-
vojos runāt, bet, kad ieraudzīju Āri-
ju…. Viņa man patika, un es pieklu-
sināju savu kritiku. Toreiz viņai bija 
tuvu trīsdesmit. Mēs iedraudzējā-
mies, kopā apmeklējām izstādes, 
gājām uz Piena restorānu….”

Savukārt dzejnieks Imants Au-
ziņš atzīmē: “Es uzskatu, ka Ārijas 
kā dzejnieces ceļš līdz pat pēdējai 
dienai vijās it kā pa kalnu augšup 
un augšup, viņas talants iemirdzē-
jās arvien spožāk un spožāk, līdz 
brīdim, kad sekoja spējš kritiens 
nebūtības aizā. Viņa bija viena no 
talantīgākajām sava laika dzej-
niecēm”. Par mūža nogali vēl vie-
na mūsu novadniece, pazīstama 
aktrise un Ārijas draudzene no 
6.klases Krustpils pamatskolā līdz 
pat pēdējai dzīves dienai - Venta 

Vecumniece: “Mūža nogalē Ārija, 
būdama ārste, saprata, ka viņas 
slimība- maniakālā depresija- ir 
neizdziedināma. Viņa jau bija pār-
dzīvojusi septiņas lēkmes, un ar 
katru no tām veselības stāvoklis 
pasliktinājās. Ārija jutās kā iespies-
ta dzīves stūrī, bezizejā. Viņa sapra-
ta, ar ko tas var beigties. Ja nebūtu 
notikusi pašnāvība, Ārijai izlecot 
pa logu, viņa būtu ielikta psihiskajā 
slimnīcā, un tur gaidot savu nāves 
stundu, viņas dzīvība tiktu uzturē-
ta ar zālēm. To Ārija negribēja. Viņa 
bija garīgi liels un gaišs cilvēks un 
visu lieliski saprata.” 

Ārijas Elksnes mūžs ir traģisks, 
bet viņas kā dzejnieces liktenis- lai-
mīgs, jo viņas talants un dzeja dzī-
vo  cilvēku atmiņās.

Bet ticiet - mīlestība arī
Nemaz tik stipra nav, kā šķiet.
Ar viņu vien jūs nevarēsiet
Ne vagu dzīt, ne šūpli kārt,
Bet viņai tomēr viss ir jāredz,
Pie visa viņai jābūt klāt.
Šogad februārī daudzās mūsu 

novada bibliotēkās bija iekārto-
tas izstādes, veltītas Ārijai Elksnei. 
Iekārtotas ar mīlestību un patiesu 
cieņu izcilajai dzejniecei. 

Aprakstu sagatavoja A.Lazdāne,

Zīlānu bibliotēkas vadītāja

Nav latviskums rūtainos bruņčos un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu un gaismu mums jāpastāv
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Bāriņtiesa atbilstoši Bāriņtiesu 
likuma 5.panta ceturtajai daļai, 
Krustpils novada bāriņtiesas noli-
kuma 7.nodaļai, sniedz pašvaldī-
bas domei pārskata ziņojumu par 
savu darbību, pārskata ziņojums 
ir publicējams pašvaldības mājas 
lapā. Bāriņtiesa, sniedzot ziņoju-
mu par savu darbību 2017.gadā, 
ievēro Fizisko personu datu aiz-
sardzības likuma nosacījumus un 
Bāriņtiesu likuma 17.panta sestā 
punkta un 78.pantā minēto aizlie-
gumu par ziņu izpaušanu trešajām 
personām, pildot amata pienāku-
mus.

Darba organizācija
Krustpils novada bāriņtiesa 

(turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) ir 
pašvaldības izveidota aizbildnības 
un aizgādnības iestāde, kuras dar-
bības teritorija ir Krustpils novada 
administratīvā teritorija. Pamato-
joties uz Bāriņtiesu likumu, Bāriņ-
tiesa prioritāri nodrošina bērna vai 
aizgādnībā esošās personas tiesī-
bu un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas sastāvā strādā 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietniece, trīs bāriņtiesas locek-
les un bāriņtiesas sekretāre. Pilna 
darba slodze ir tikai bāriņtiesas 
priekšsēdētājai. Bāriņtiesas darbi-
nieki regulāri pilnveido savas pro-
fesionālās zināšanas, apmeklējot 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas (turpmāk – VBTAI), 
Latvijas Pašvaldību mācību centra 
organizētās maksas un bezmaksas 
apmācības, seminārus un kursus, 
lai pilnvērtīgi varētu veikt savus 
darba pienākumus un paaugstināt 
savu kvalifi kāciju.

Bāriņtiesai atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām ir jāievada ziņas 
par nepilngadīgām personām IeM 
IC NPAIS sistēmā, ko Bāriņtiesa arī 
aktīvi dara.

Bāriņtiesai atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem jāsniedz ziņas 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda ad-
ministrācijai par pieņemtajiem 
lēmumiem par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu un atjaunošanu, par 
aizbildnības nodibināšanu un aiz-
bildņa iecelšanu, par aizbildnības 
izbeigšanos un aizbildņa atlaišanu 
vai atcelšanu. Bāriņtiesai jāsniedz 
ziņas Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūrai par personām, 
kurām ir tiesības vai ir izbeigušās 
tiesības uz valsts sociālajiem pa-
balstiem.

Iegūstot visus pierādījumus, lai 
sagatavotu motivētu lēmumu, vie-
nas jaunierosinātās lietas apjoms 
dažkārt sasniedz vairāk kā 100 
(simts) lapu apjomu ar informāci-
ju. Bāriņtiesai ir jāanalizē iegūtā in-
formācija, lai pieņemtu pamatotu 
un motivētu lēmumu, un lēmums 
dažkārt ir pat uz 6 (sešām) un 
vairāk lapām. Katrā uzsāktajā un 
aktīvajā pārraudzībā esošajā lietā 
Bāriņtiesa iegulda lielu darba ap-
jomu un cilvēkresursus, lai iegūtu 
visu nepieciešamo informāciju un 
pieņemtu objektīvus un tiesiskus 
lēmumus.

Bāriņtiesa 2017.gadā vairākas 
reizes gan ar pašvaldības laikrak-
sta, gan ar novada mājas lapas 
www.krustpils.lv starpniecību 

uzrunāja Krustpils novada iedzī-
votājus un lūdza pārdomāt savas 
spējas un vēlmi sniegt ģimenisku 
vidi bērniem, kļūstot par audžu-
ģimeni. No sabiedrības interese 
netika izrādīta, neviena persona 
vai ģimene neizteica vēlmi kļūt par 
audžuģimeni.

Saskaņā ar bāriņtiesā esoša-
jiem reģistrācijas žurnāliem:

- Nosūtītās korespondences 
žurnālā tika veikti 882 ieraksti.

- Saņemtās korespondences 
žurnālā tika veikti 770 ieraksti.

- Iesniegumu reģistrācijas žur-
nālā tika veikti 118 ieraksti.

- Bāreņu un bez vecāku gā-
dības palikušo bērnu apliecību 
reģistrācijas žurnālā tika veikti 7 
ieraksti.

- Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
rīkojumu žurnālā tika veikti 53 ie-
raksti.

- No pašvaldības saņemto rīko-
jumu, lēmumu žurnālā tika veikti 
40 ieraksti.

Bāriņtiesā 2017.gadā tika pie-
ņemti 53 lēmumi, 1 (viens) no tiem 
adopcijas jautājumos. Administra-
tīvajā rajona tiesā tika pārsūdzēts 
viens lēmums par aizgādņa iecel-
šanu personai ar ierobežotu rīcīb-
spēju, lieta tika izskatīta Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu 
namā, lēmums tika atstāts spēkā.

Par bāriņtiesas darbu Valsts 
Bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijā tika saņemtas 2 (divas) sūdzī-
bas. Par saņemtajām sūdzībām 
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijai tika sniegtas atbildes 
un lietas materiālu kopijas, uz ku-
rām netika saņemtas pretenzijas 
no Valsts Bērnu tiesību aizsardzī-
bas inspekcijas, kas liecina, ka Bā-
riņtiesa rīkojās savas kompetences 
ietvaros.

Bāriņtiesa apmeklēja “Super-
vīzijas un atbalsta grupas nodar-
bības”, kuras notika Latvijas paš-
valdību mācību centrā Rīgā. Šīs 
nodarbības sniedz lielu atbalstu 
objektīvu lēmumu pieņemšanā un 
darbā ar ģimenēm.

Aizgādības lietas
Ģimene ir dabiska bērna attīs-

tības un augšanas vide un katram 
bērnam ir neatņemamas tiesības 
uzaugt ģimenē, taču nereti vecā-
ki nenodrošina atbilstošu bērnu 
aprūpi un uzraudzību, kā rezultātā 
nākas iejaukties iestādēm. 2017.
gadā ar bāriņtiesas lēmumiem 
3 personām tika pārtrauktas 5 
nepilngadīgo bērnu aizgādības 
tiesības, no tā 2 mātēm, 1 tēvam. 
Iemesls – vecāki nenodrošinā-
ja bērnu aprūpi un uzraudzību. 
Abām mātēm aizgādības tiesības 
tika pārtrauktas ar vienpersonis-
kajiem lēmumiem, bet pēc likumā 
noteiktajām dienām tās tika atjau-
notas, 4 bērni atgriezās vecāka aiz-
gādībā. Tēvam aizgādības tiesības 
tika pārtrauktas pamatojoties uz 
Bāriņtiesu likuma 22.panta pirmo 
prim daļu (bāriņtiesa, ierosinot 
lietu par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, veic riska 
novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, 
problēmas neatzīšana u.tml.), in-
formē vecāku par sekām un uzdod 
viņam sadarbībā ar sociālo dienes-

tu noteiktā termiņā novērst bērna 
attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. 
Ja vecāks šajā termiņā kavējas 
novērst bērna attīstībai nelabvēlī-
gos apstākļus un bērna palikšana 
ģimenē var radīt draudus bērna 
dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa 
lemj par aizgādības tiesību pār-
traukšanu vecākam un bērna šķir-
šanu no ģimenes), jo pēc vecākam 
dotā termiņa viņš nebija novērsis 
bērna attīstībai nelabvēlīgos aps-
tākļus un bērna palikšana ģimenē 
var radīt draudus bērna dzīvībai 
un veselībai. Bērns atrodas mātes 
aizgādībā.

Bāriņtiesa Jēkabpils rajona 
tiesā iesniedza 1 prasības pietei-
kumu un tiesa ierosināja civillietu 
par aizgādības tiesību atņemšanu 
vecākam. Lietas izskatīšana turpi-
nāsies 2018.gadā. 2016.gadā cel-
tajā prasībā par aizgādības tiesību 
atņemšanu vecākam prasība tika 
apmierināta 2017.gadā, un tiesa 
nolēma atņemt bērna aizgādības 
tiesības mātei.

2016.gada 1.janvārī stājās spē-
ka grozījumi Bāriņtiesu likuma 
22.pantā, kur tas tika papildināts 
ar pirmo prim daļu, kas nosaka, ka 
bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna 
aizgādības tiesību pārtraukšanu 
vecākam, veic riska novērtēšanu 
(vecāka līdzatkarība, problēmas 
neatzīšana u.tml.), informē vecāku 
par sekām un uzdod viņam sadar-
bībā ar sociālo dienestu noteiktā 
termiņā novērst bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks 
šajā termiņā kavējas novērst bērna 
attīstībai nelabvēlīgos apstākļus 
un bērna palikšana ģimenē var ra-
dīt draudus bērna dzīvībai un ve-
selībai, bāriņtiesa lemj par aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu vecākam 
un bērna šķiršanu no ģimenes. 
Pamatojoties uz šo likuma panta 
daļu Bāriņtiesā 2017.gadā tika ie-
rosinātas 9 jaunas lietas, no kurām 
piecu lietu izskatīšana turpināsies 
2018.gadā, bet 3 lietās tika lemts 
lietu izbeigt. Viena no lietām tika 
ierosināta atkārtoti, lietas izskatī-
šana turpināsies 2018.gadā.

Ārpusģimenes aprūpes 
lietu pārraudzība

Bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem primāri tiek meklēta ie-
spēja augt pie aizbildņa vai au-
džuģimenē, institūcijās ievietojot 
bērnus tikai ar smagām veselības 
problēmām, kuriem atbilstošu ap-
rūpi veselības stāvokļa dēļ nevar 
nodrošināt aizbildnis vai audžuģi-
mene.

Ārpusģimenes aprūpē 2017.
gadā atradās 16 bērni, no tiem 
- aizbildnībā 15 bērni, ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā 1 bērns (VSAC 
“Latgale” fi liālē „Kalkūni”).

2017.gadā ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās uzturēšanos pārtrauca 
2 bērni, kuri palika pilngadīgi.

Uz 2017.gada 31.decembri 
bija 1 (viena) aktīvā lieta par bēr-
nu ievietošanu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā.

2017.gadā Bāriņtiesā netika 
nodibināta aizbildnība un netika 

iecelts aizbildnis. Pēc citas bāriņ-
tiesas lūguma 1 persona tika atzīta 
par atbilstošu aizbildņa pienāku-
mu pildīšanai. Viena aizbildnības 
lieta tika saņemta pārraudzībai no 
citas bāriņtiesas.

Kopā 2017.gada nogalē ir 12 
aktīvās aizbildnības lietas.

Krustpils novadā darbojas di-
vas viesģimenes, kuras periodiski 
uzņem ciemos bērnus, kuri atro-
das ārpusģimenes aprūpes iestā-
dēs.

Aizgādnības lietas
Aizgādnībā esošie cilvēki ir 

pilngadīgas personas ar ierobežo-
tu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās 
lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot 
pierādījumus, kuriem ir nozīme 
lietā par rīcībspējas ierobežošanu.

Pamatojoties uz Civillikuma 
un Civilprocesa likuma prasībām, 
aizgādņiem likumdevējs ir uzlicis 
uzdevumu līdz 31.12.2016. ie-
sniegt tiesā prasības pieteikumu 
par personas rīcībspējas pārska-
tīšanu. 2017.gadā visi aizgādņi 
savu pienākumu ir izpildījuši un 
iesnieguši prasības pieteikumus 
tiesā par rīcībspējas pārskatīša-
nu, līdz ar ko Bāriņtiesai, saņemot 
informāciju no tiesas, ir jāsniedz 
paskaidrojums tiesai par prasības 
pamatotību, jāiegulda liels darbs 
visu nepieciešamo ziņu izprasīša-
nai, atkārtotai personas apseko-
šanai dzīvesvietā, kā arī Bāriņtiesai 
ir jāveic saruna ar šo personu un 
jānoskaidro tās viedoklis par rīcīb-
spējas ierobežošanu. Bāriņtiesai, 
pamatojoties uz Civilprocesa liku-
ma prasībām, ir jāsniedz paskai-
drojums tiesai, jāpiedalās tiesas 
sēdē, dažkārt tās ir vairākas tiesas 
sēdes, lai tiesa varētu izskatīt lietu 
un pieņemtu nolēmumu.

2017.gadā netika nodibināta 
neviena aizgādnība. Pēc citas bā-
riņtiesas lūguma 1 persona tika 
atzīta par piemērotu kļūt par aiz-
gādni. Viena aizgādnības lieta tika 
saņemta pārraudzībai no citas bā-
riņtiesas. Vienā aizgādnības lietā 
personai tika nomainīts aizgādnis.

Aizgādnība var tikt nodibināta 
arī mantojumam, ja mantojuma 
atstājējam piederējis uzņēmums 
vai saimniecība un tā darbība jā-
turpina līdz brīdim, kad mantinie-
kiem apstiprinātas mantojuma 
tiesības. 2017.gadā šāda lieta bā-
riņtiesā netika ierosināta.

Kopā 2017.gada nogalē ir 9 ak-
tīvās aizgādnības lietas.

Bāriņtiesa ne retāk kā vienu 
reizi gadā apseko aizbildņu un 
aizgādņu ģimenes un aizbildnībā 
esošos bērnus, kā arī aizgādnībā 
esošas personas, par ko noformē 
dzīves apstākļu apsekošanas aktus 
un sarunu protokolus, kuri glabā-
jas lietās. Aizbildņiem un aizgād-
ņiem līdz katra gada 1.februārim 
Bāriņtiesā ir jāiesniedz norēķins 
par aizbildnības un aizgādnības 
pārvaldību, un līdzekļu izlieto-
jumu. Bāriņtiesa uzraudzības ie-
tvaros vismaz reizi gadā pieprasa 
ģimeni raksturojošu informāciju, 
tai skaitā izglītības iestādēm un ģi-
menes ārstiem, par to, vai aizbild-
nis pienācīgi rūpējas par saviem 
aizbilstamajiem, jo aizbildnis ir 

persona, kura iecelta vai apstipri-
nāta Civillikumā noteiktajā kārtī-
bā, lai nodrošinātu bērna tiesību 
un interešu aizsardzību. Aizbildnis 
aizvieto aizbilstamajam vecākus, 
kā arī pārstāv bērnu personiskajās 
un mantiskajās attiecībās.

Bāriņtiesu likums paredz to, ka 
bāriņtiesai ir tiesības ar bērnu vai 
aizgādnībā esošu personu veikt 
pārrunas bez citu personu klātbūt-
nes. Tāpat Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likums un citi normatīvie akti 
paredz, ka visās lietās, kas saistītas 
ar bērna tiesību nodrošināšanu, ie-
spēju robežās ir jānoskaidro bērna 
viedoklis.

Nepilngadīgo mantas 
lietu pārraudzība

Bērniem var piederēt naudas 
noguldījumi kredītiestādēs, nekus-
tamie īpašumi vai kustama manta. 
Bez bāriņtiesas atļaujas, vecāki vai 
aizbildņi ar nepilngadīgo mantu 
rīkoties nedrīkst. Katru gadu bēr-
na vecāki vai aizbildņi atskaitās 
bāriņtiesai par bērna mantas pār-
valdību, iesniedzot gada norēķinu. 
Bāriņtiesa pārbauda šī norēķina 
pareizību, ja nepieciešams, piepra-
sa ziņas attiecīgai institūcijai.

Nepilngadīgo mantas lietās 
2017.gadā tika pieņemti 2 lēmu-
mi par atļauju pieņemt nekusta-
mo īpašumu nepilngadīgo vārdā. 
Viens lēmums pieņemts par atļau-
ju realizēt nepilngadīgajam piede-
rošo automašīnu.

2017.gadā tika ierosinātas di-
vas bērna mantas pārvaldības lie-
tas.

Kopā 2017.gada nogalē ir 13 
aktīvās lietas par bērnu mantas 
pārvaldību.

Citas lietas
Lai efektīvāk nodrošinātu bēr-

nu tiesību un interešu aizsardzību, 
lai uzlabotu situāciju novadā, strā-
dājot ar ģimenēm, kurās netiek 
pietiekami nodrošināta bērna at-
tīstība un audzināšana, Bāriņtiesa 
kopā ar Krustpils novada pašval-
dības Sociālo dienestu 2017.gadā 
turpināja organizēt starpinstitu-
cionālās sanāksmes.

Adopcijas lietās tika pieņemts 
viens lēmums. Ar lēmumu Bāriņ-
tiesa atzina, ka konkrēta bērna 
adopcija ģimenē ir viņa interesēs. 
Jēkabpils rajona tiesa adopcijas 
pieteikumu apstiprināja.

Bērnu, kurš ar Bāriņtiesas lē-
mumu bija ievietots audžuģime-
nē, adoptēja adoptētāji no Latvi-
jas. Adopcija ir stājusies spēkā. Bā-
riņtiesā tika pieņemts lēmums par 
nepilngadīgā bērna uzturēšanās 
izbeigšanu audžuģimenē.

2017.gadā bāriņtiesā notika 
25 bāriņtiesas sēdes. Bāriņtiesa 
piedalījās 21 tiesas sēdē (viena - 
Ogres rajona tiesā, pārējās - Jēkab-
pils rajona tiesā) – gan kā prasītāji, 
gan kā atbildētāji, gan kā trešās 
personas, kur tiek risināti jautājumi 
par bērnu dzīvesvietas noteikšanu, 
saskarsmes kārtības noregulēša-
nu, pagaidu aizsardzību pret var-
darbību, adopciju.

Bāriņtiesa veic arī citas funkci-
jas, vadoties no starptautiskajiem 
un Latvijas Republikas normatīva-

Par bāriņtiesas darbu 2017.gadā
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jiem aktiem (Civillikums, Bāriņtie-
su likums, Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likums, u.c. ).

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus 
arī citos gadījumos - sniegusi atzi-
numus pēc tiesu pieprasījuma, kas 
ir ļoti laikietilpīgs process.

Bāriņtiesā tika pieņemts lē-
mums par ģimenes valsts pabalsta 
izmaksu otram vecākam.

Sniegta palīdzība gadījumos, 
kad vecāki nolēmuši vērsties tiesā 
ar prasības pieteikumu pagaidu 
aizsardzībai pret vardarbību. Šis 
pieteikums nozīmē, ka no ģimenes 
tiek izolēta vardarbīgā persona, 
vardarbībā cietušajam vecākam 
un bērniem paliekot dzīvesvietā. 
Likums nosaka, ka dzīvesvieta jāat-
stāj varmākam, policijas noteiktajā 
termiņā un uzraudzībā, sev paņe-
mot tikai sadzīvei nepieciešamāko. 
Prasības pieteikumā pagaidu aiz-
sardzībai pret vardarbību paredzē-
ti arī citi ierobežojumi- aizliegums 
kontaktēties ar cietušo personu, 

aizliegums tuvoties un uzturēties 
noteiktās adresēs.

Bāriņtiesa ir veikusi ģimeņu ap-
sekošanu arī kopā ar sociālo die-
nestu, notiek intensīva sadarbība 
ar policiju, ar psihologiem, ar citām 
bāriņtiesām, ar probācijas dienes-
tu un citām institūcijām. Tika iz-
sniegti norīkojumi bezmaksas psi-
hologa konsultāciju saņemšanai 
ģimenēm krīzes situācijās, pamatā 
pie Jēkabpils psihologa.

Bāriņtiesu apliecinājumi
Ņemot vērā, ka Krustpils no-

vadā nav notāra, Bāriņtiesa Civil-
likumā paredzētajos gadījumos 
sniedz palīdzību mantojumu lietu 
kārtošanā, gādā par mantojuma 
apsardzību, kā arī izdara apliecinā-
jumus un citus Bāriņtiesu likumā 
noteiktos uzdevumus, nodrošinot 
pakalpojumus Krustpils novada 
iedzīvotājiem (darījuma akta pro-
jektu sagatavošana, apliecināšana, 
testamentu sastādīšana un at-

saukšana, pilnvaru sagatavošana, 
apliecināšana un atsaukšana, ko-
piju, norakstu, izrakstu pareizības 
apliecināšana, nostiprinājuma lū-
gumu sastādīšana, parakstu aplie-
cināšana u.c.).

Kopā veikti: 421 apliecinājumi 
(Atašienes pagasta pārvaldē - 104 
apliecinājumi, Mežāres pagasta 
pārvaldē - 52 apliecinājumi, Kūku 
pagasta pārvaldē - 99 apliecināju-
mi, Krustpils pagasta pārvaldē - 42 
apliecinājumi, Variešu pagastā - 72 
apliecinājumi un Vīpes pagasta 
pārvaldē - 52 apliecinājumi), kop-
summā iekasējot valsts nodevu 
Krustpils novada budžetā: 3319.55 
EUR

Darījumu dokumentiem, kuri 
tiek sagatavoti Bāriņtiesā, ir jāie-
gulda liels darba apjoms. Sagata-
vojot dokumentu projektus, tiek 
pārbaudītas datu bāzes par per-
sonām, par īpašumiem, kā arī to, 
vai personai ir rīcībspēja. Par ziņu 
pārbaudi datu bāzē atsevišķas 

nodevas netiek iekasētas. Daļa 
dokumentu, ņemot vērā personas 
veselība stāvokli, tiek apliecināti 
pie iedzīvotājiem dzīvesvietā, par 
ko papildus maksa netiek iekasēta.

Papildus iedzīvotājiem tiek 
sniegta palīdzība prasības snieg-
šanai tiesā par uzturlīdzekļu pie-
dziņu (sniegtas mutiskas konsul-
tācijas un bezmaksas sagatavoti 
prasības pieteikumi), sniegtas 
bezmaksas konsultācijas par pa-
ternitātes noteikšanu, apstrīdēša-
nu, laulības šķiršanu, mantojuma 
nokārtošanu, bērnu dzīvesvietas 
noteikšanu u.c.

Arhīvs
Bāriņtiesai ir arhīvs, kurā glabā-

jas pastāvīgi, ilgtermiņa, īstermiņa 
glabājamās lietas, adopcijas lietas, 
testamenti, darījumi, pilnvaras u.c. 
dokumenti. Bāriņtiesā ir reģistrā-
cijas žurnāli, kuros regulāri tiek 
aktualizēti ieraksti par uzsāktajām 
lietām, par lietas virzību un par lie-

tās pieņemtajiem lēmumiem.
Ar Jēkabpils zonālo arhīvu 

2017.gadā tika saskaņota lietu no-
menlatūra 2018.gadam.

2017.gada 10.augustā Krust-
pils novada bāriņtiesā pārbaudi 
veica Latvijas Nacionālā arhīva Ar-
hīvu inspekcija. Būtiski pārkāpumi 
netika konstatēti.

2017.gada 18.septembrī Latvi-
jas Nacionālā arhīva Jēkabpils zo-
nālājā valsts arhīvā tika saskaņots 
Krustpils novada bāriņtiesas doku-
mentu iznīcināšanas akts. Ņemot 
vērā, ka daudzām lietām bija bei-
dzies likumā noteiktais glabāšanas 
termiņš, pēc akta saskaņošanas ar 
arhīvu, norakstītās lietas tika iznī-
cinātas.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus 
kļūt par audžuģimeni, viesģimeni 
vai aizbildni, dāvājot iespēju bēr-
niem augt vai ciemoties ģimenis-
kā vidē!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

D.Telšinska

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/12 
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 
“Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-
vada  domes 2017.gada 15.no-
vembra lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 20, 3. punkts). Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām”43. panta 
trešo daļu.

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/42 “Par materiālajiem pabal-
stiem Krustpils novada pašvaldībā” 

šādu grozījumu:
Svītrot saistošo noteikumu 12.1 

punktu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

Ievērots Labklājības ministrijas 
ieteikums daudzbērnu ģimeņu 
pabalstus uzskaitīt pie pašvaldību 
pabalstiem, izslēdzot tos no brīv-

prātīgajām iniciatīvām  
2. Īss projekta satura izklāsts

Izslēgts no brīvprātīgajām ini-
ciatīvām pabalsts izglītībai daudz-
bērnu ģimenēm 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu

2018. gada budžeta izdevu-
mi netiks palielināti attiecībā pret 
2017. gada izdevumiem

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

nav
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemēro-
šanā persona var griezties Krust-
pils novada pašvaldības sociāla-
jā dienestā pie sociālā dienesta 

darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 
Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes 
pagasta pārvaldē

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.krustpils.lv, publicēt paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks”

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

APSTIPRINĀTI ar Krustpils nova-
da domes 2017. gada 20.decembra 
lēmumu (sēdes protokols Nr. 21,  1. 
punkts). Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām”43. panta trešo 
daļu, likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 14. panta 
sesto daļu.

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Krustpils novadā” 
šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu 3. 
punktā skaitli “75”ar skaitli “67”.

2. Papildināt saistošo notei-
kumu 3.1.apakšpunktu aiz vārda 
“naudas” ar vārdu “līdzekļu”.

3. Svītrot saistošo noteikumu 
3.1.apakšpunktā skaitli “vērtspapī-
ri”.

4. Izteikt saistošo noteikumu 
3.5.1., 3.5.2. un 3.5.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“3.5.1. personai piederošs ze-
mes īpašums un šim nekustama-
jam īpašumam funkcionāli pie-
derīgas saimniecības ēkas (pie-
mēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, 
pagrabs, pirts, dārza māja) vai ne 
vairāk kā divas saimniecības ēkas 
uz nomātas zemes, kas kopā ar 

nekustamā īpašuma sastāvā eso-
šo zemi  nepārsniedz 5 ha;

 3.5.2. ģimenei piederošs zemes 
īpašums un šim nekustamajam 
īpašumam funkcionāli piederīgas 
saimniecības ēkas (piemēram, ga-
rāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, 
pirts, dārza māja) vai ne vairāk kā 
divas saimniecības ēkas uz nomā-
tas zemes, kas kopā ar nekustamā 
īpašuma sastāvā esošo zemi  ne-
pārsniedz 15 ha;

 3.5.3. daudzbērnu ģimenēm 
kustamā manta – mehāniskie 
transporta līdzekļi – ne vairāk kā 
divas vienības”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1 Sakarā ar minimālās mē-
neša  darba algas paaugstināšanu 
2018. gadā, noteikts jauns ienāku-
mu līmenis ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanai par 
maznodrošinātu

1.2.Noteikti kritēriji, kas nav 
uzskatāmi par īpašumu, izvērtē-
jot materiālo stāvokli atzīšanai par 
maznodrošinātu   

2. Īss projekta satura izklāsts 

2.1. Ienākuma līmenis, atzīšanai par 
maznodrošinātu, nedaudz palie-
lināts pret ienākumu līmeni kāds 

bija noteikts 2017. gadam 
2.2. Noteikti labvēlīgāki notei-

kumi materiālā stāvokļa izvērtē-
šanai ģimenēm un daudzbērnu 
ģimenēm 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu

Samazinot ienākumu līmeni, 
atzīšanai par maznodrošinātu, 
2018. gada budžeta izdevumi pa-
redzami līdzvērtīgi 2017. gada iz-
devumiem

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmējdar-

bības vidi pašvaldības teritorijā

nav
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemēro-
šanā persona var griezties Krustpils 
novada pašvaldības sociālajā die-
nestā pie sociālā dienesta darbinie-
kiem Atašienes, Mežāres, Krustpils, 
Kūku, Variešu un Vīpes pagasta 
pārvaldē

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumus un pa-
skaidrojuma rakstu ievietot pašval-
dības mājas lapā internetā, publi-
cēt pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Krustpils Novadnieks”

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/17 
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. 
decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Krustpils novadā”” 

Projektu konkurss 2018.gadā 
Nevalstiskajām organizācijām 
tiek izsludināts atbilstoši noliku-
ma  „Krustpils novada Pašvaldības 
atbalsts nevalstisko organizāciju 
projektiem” nosacījumiem.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 

Krustpils novada pašvaldībā (Jē-
kabpilī, Rīgas ielā 150a, 27.kabine-
tā) no 19.02.2018. līdz 19.03.2018. 
plkst.  16:00.

Ar konkursa nolikumu var ie-
pazīties  http://www.krustpils.lv/sa-
biedriba/nevalstiskas-organizacijas

Krustpils novada pašvaldība 
izsludina  projektu  konkursu 
Nevalstiskajām Organizācijām

Lai arī šobrīd ir iestājusies stipra 
un barga ziema, šī brīža laikapstāķli 
ir labvēlīgi, lai veiksmīgi uzsāktu un 
pabeigtu skrūvpāļu izbūvi /ieskrū-
vēšanu/  laipai Laukezerā. 

Pie laipas “Laukezerā” būv-
darbus veic būvuzņēmējs SIA 
“Smart Energy”. Šobrīd skrūvpāļu 
tehnoloģija aktīvi tiek pielietota 
celtniecībā,  uzstādot vasarnīcas, 
garāžas, lapenes, žogus, mājas, 
tirdzniecības paviljonus, laipas, kā 
arī izmanto tiltu būvniecībā, u.c. 
Izstrādājot objekta “Labiekārtotas 
peldvietas atjaunošana pie Lauke-
zera galvenās pludmales” tehnisko 
dokumentāciju, laipai ezerā arī tika 
paredzēti pamati no skrūvpāļiem, 
kas pēc ieskrūvēšanas pa augšējo 
daļu tiks sasaistīti ar metāla plāk-
sni, virs metāla koka konstrukcija, 
pēc tam uz kuras tiks izbūvēts dēļu 
klājs. Pēc laipas ezerā izbūves tur-

pināsies darbs pie apmeklētāju 
plūsmas skaitītāja uzstādīšanas un 
koka laipas izbūves.   

Savukārt pie Ildzenieku ezera 
abām peldvietām darbi tika pa-
beigti - uzstādīti galdi ar soliem, 
mazais informācijas stends, atkritu-
mu urna, kā arī tika izbūvēta malkas 
nojume un 2 atkritumu konteine-
ru novietnes. Šobrīd tiek gatavota 
būvobjektu nodošanas–pieņemša-
nas tehniskā dokumentācija. 

Projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas in-
frastruktūras izbūve un atjaunoša-
na dabas parkā “Laukezers”” īsteno-
šana jāveic  no 2017. gada 10. jūlija 
līdz 2018. gada 9. decembrim.  

Informāciju sagatavoja Tamāra 

Latiševa, Tālr. 27804081, e-pasts 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par  infrastruktūras izbūvi 
un atjaunošanu dabas parkā 
“Laukezers”
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Kā ikkatru gadu, arī šogad Va-
riešu sākumskolā tika svinēti lat-
viešu gadskārtu svētki Meteņi. Šī 
diena ir pēdējais laiks, kad var de-
jot, iet rotaļās un maskoties, tāpēc 
starp Meteņu dienas svinētājiem 
bija manāmi zaķi, ēzeļi, čigānietes, 
kazas, lapsas, lāči un citi zvēri. 

Meteņi jeb Vaslāvji ir seni lat-
viešu pavasara gaidīšanas svētki. 
Tas ir viduspunkts starp Ziemas-

svētkiem un Liel-
dienām, kad tiek 
saukta gaisma un siltums, tātad 
pavasaris, tas ir impulsa brīdis 
dabai, kad aktīvi jāiesaistās arī cil-
vēkam. Aizgavēni, kā sauc Meteni 
mūsu pusē, svin 7 nedēļas pirms 
Lieldienām.

Lai godam atvadītos no Zie-
mas, Variešu sākumskolā pulcējās 
gan liels, gan mazs. 

Viens no 
Meteņu ticējumiem vēsta: „Me-

teņos jāvizinās ragavās, lai augtu 
gari lini.”

Pasākumu ieskandināja ar 
dziesmu, kurā sauca Meteni. 
Dziesmas aicināts, Metenis bēr-
niem meta konfektes un pogas. 
Tika liets arī ūdens, lai būtu lab-
klājība. 

Bērni ar lielu prieku piedalī-

jās Meteņdienas izdarībās: gāja 
rotaļās, vizinājās ar ragaviņām, 
vārtījās sniegā, ēda pupas, zir-
ņus un pīrādziņus. Neizpalika 
arī pēršanas tradīcija, pēc kuras 
katrs bērns iesēja krāsainu lentīti 
lielajā žagarā, kurš tagad izdaiļo 
skolas gaiteni, atgādinādams par 
šiem skaistajiem svētkiem. Bērni 
kopā ar pieaugušajiem sēja savu 
blēņu kamolus, kurus dedzināja 
ugunskurā, rotaļās spraucās cauri 
ziemas stiprajam tvērienam, lai 
pavasaris atnāktu ātrāk.

Daba lutināja Variešu sākum-

skolas bērnus un visas aktivitātes 
notika ārā, kur varēja ar pilnu krūti 
nodoties svētku priekam un kopā 
būšanai. 

Ar gandarījumu var teikt, ka 
šie maz zināmie svētki skolā tika 
aizvadīti patiesi pacilātā atmosfē-
rā, kad katrs varēja izjust pavasa-
ra gaidīšanas prieku un neviltotu 
siltumu. Par to liecināja smaidīgas 
sejas un tas, ka arī skolotāji aktīvi 
piedalījās braukšanā ar ragavām, 
zīmēja sniegā eņģeļus. Prieks ir 
lipīgs!

Inna Kokmane un Līga Garkalne

Februārī gaiss jau sāk smaržot 
pēc pavasara. Garāka kļūst diena. 
Tumsa arvien vairāk atkāpjas. Sajās 
dienās mūsu tālie senči lēja sveces 
visam gadam.  2. februāris- Sveču 
diena Atašienes vidusskolā sākās 
ar gadskārtējo sveču izstādi. Mūsu 
valsts dzimšanas dienas gadā tā 
tika veltīta Latvijai.

Bet vakarā Marinzejas pilī iestā-
jās nevis parastais laiskais brīvdie-
nu miers, bet gluži otrādi - sākās 
rosība, jo vecā pils jau 15.reizi laip-
ni vēra durvis Pils vakaram. 

Pils vakara izstādē šogad varē-
jām aplūkot sen izdotas grāmatas. 
Šīs nodzeltējušās lappuses skolas 
bērniem- mūsu vecmāmiņām un 
vectētiņiem- kādreiz atvēra pasau-
li. Redzējām, kāds izskatījās vējluk-
turis un ogļu pletīzeris, rakstāmgal-
da piederumi. Un kādai pacietībai 
vajadzēja būt, lai izšūtu tik smalkus 
rokdarbus kā izstādē redzamie! Tie 
taču darināti petrolejas lampas vai 
pat skala gaismā…

Katru gadu Marinzejas 
pili apmeklē daudzi tūristi. 
Priecājamies par visiem, taču 
pagājušā gada augustā sagai-
dījām īpašu viešņu-rakstnieci 
Māru Hornu. Viņa ir grāfa Teo-
dora Borha audžudēla Alekseja 
Dogadkina meita. Šī ģimenes 
vēsture īsumā ir šāda- pēc ūtru-
pes  Marinzejas pilī Teodors Borhs 
nopirka īpašumu Zirās netālu no 
Ventspils. Tur viņš apprecējās otr-

reiz ar krie-
vu muižnieku pēcteci Jevdokiju, 
kurai bija dēls Aleksejs pusaudža 
vecumā. Trakulīgais un vieglprātī-
gais grāfs pieņēma Aļošu kā savu 

dēlu un vēlāk,  kad Teodora un 
Jevdokijas ceļi šķīrās, sūtīja viņam 
atklātnes no dažādām Eiropas 
valstīm. Šīs atklātnes kā dārgu re-
likviju mums uzdāvināja Māra Hor-
na.  Arī tās varēja apskatīt izstādē. 
(Aleksejs Dogadkins vēlāk kļuva 
ievērojams arhitekts)

Uz kurieni ved visi ceļi? Pro-
tams, uz Marinzeju! Gadskārtējā 

literāri  vēsturiskajā uzvedumā sa-
tikās Borhu  pēcteči no Francijas, 
Krievijas un Kanādas. Nobeigumā 
visus klātesošos priecēja Varakļānu 
Mūzikas skolas pedagogu un au-
dzēkņu brīnišķīgais koncerts.

Paldies visiem Pils vakara da-
lībniekiem un viesiem! Uz tikšanos 
nākamgad!

Ināra Mihaloviča

Pils vakars Atašienes vidusskolā

Meteņi jeb Vaslāvji

2018. gada 12. janvāris. Šogad ziema kavējās un bija neraksturīgi silta un saulaina, ne 
tāda kā tālajā 1920. gadā. Šajā dienā notika Jaunsardzes vadītāja Normunda Pastara un 
organizācijas „Daugavas Pārupieši” vadīts pārgājiens, kas veltīts 1920. gada Latgales atbrī-
vošanas kara Trošku kaujai. Šajā pārgājienā piedalījās Jēkabpils, Krustpils, Sūnu pamatsko-
las un Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolēni un citi interesenti. Pārgājiena sākumā 
N.Pastars instruēja skolēnus par kārtības noteikumu ievērošanu un izsniedza peintbola 
ieročus (markerus). Skolēni, atceroties militāros notikumus, disciplinētās kolonnās devās 
uz 1920. gada Trošku kaujas vietu. Tur mūs sagaidīja 56. kājnieku rotas pulkvežleitnants 
Vents Kodars, kurš pastāstīja par 1920. gada Latgales atbrīvošanas cīņām 9. janvārī.

Vēlāk mēs devāmies uz vietu, kur 9. janvārī 2.Ventspils kājnieku pulks ieņēma padomju 
armijas pozīcijas Stirnienes teritorijā. Tika imitēta un  izspēlēta kaujas aina, kurā piedalījās 
skolēni. Pēc tam bija iespēja pasildīties pie ugunskura, kuru sarūpēja pulkvežleitnants V. 
Kodars un grāmatas „Krustpils Hronika” autors Spodris Bērziņš. Kopā ar viņiem mēs ieturē-
jām lauku apstākļiem raksturīgo karavīru azaidu.

Paldies Normundam Pastaram un organizācijai „Daugavas Pārupeši” par patriotisma 
audzināšanu un vēstures faktu apzināšanu.

Paldies par šo piedzīvojumiem bagāto saulaino dienu!
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas vēstures skolotāja Maruta Ķestere

Pārgājiens pa 1920. gada Latgales atbrīvošanas 
kauju  vietām Troškās



 2018. gada 1. MARTS    7

Laikā no 2018. gada 15. feb-
ruāra līdz 3.aprīlim ieskaitot valsts 
amatpersonām ir jāiesniedz kārtē-
jā gada valsts amatpersonas dekla-
rācija par 2017.gadu. Deklarācijas 
jāiesniedz elektroniski, izmantojot 
VID Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmu (EDS).  Atbilstoši VID rīcībā 
esošajai informācijai kārtējā gada 
deklarācija par 2017.gadu jāsniedz 
57 676 valsts amatpersonām.

Ja gadījumā ir nozaudēts VID 
piešķirtais EDS identifi kators un 
parole, to vairs nav nepieciešams 
atjaunot. Gan valsts amatpersonas 
deklarāciju, gan jebkuru citu do-
kumentu iespējams iesniegt EDS, 
autorizējoties ar internetbankas 
rekvizītiem. 

 Aizpildot deklarāciju, pēc attie-
cīgās deklarācijas sadaļas atvērša-
nas tajā iespējams iegūt informā-
ciju, kas par minēto personu pie-
ejama dažādās valsts informācijas 
sistēmās un ir nepieciešama dek-
larācijas aizpildīšanai (par īpašumā 
vai kopīpašumā esošiem nekusta-
majiem īpašumiem, kas reģistrēti 

zemesgrāmatā; par valdījumā vai 
lietošanā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem, kuri reģistrēti 
Valsts zemes dienesta pārziņā 
esošā valsts informācijas sistēmā 
“Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra informācijas sistēma”; par 
īpašumā vai valdījumā esošiem 
transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti 
VAS “Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija” pārziņā esošā valsts infor-
mācijas sistēmā “Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistrs”; par 
gūtajiem ienākumiem, kas dek-
larēti VID, un dati (vārds, uzvārds, 
radniecība) par laulāto, vecākiem, 
brāļiem, māsām un bērniem, kas 
pieejami Iedzīvotāju reģistrā, kā 
arī informāciju par papildus ieņe-
mamajiem amatiem no VID rīcībā 
esošiem datiem.

Aicinām, aizpildot deklarāciju, 
izmantot šo iespēju, taču vienlai-
kus atgādinām, ka valsts amatper-
sonas pienākums ir pārbaudīt un, 
ja nepieciešams, arī precizēt un 
papildināt šo informāciju.

Atgādinām, ka deklarācijas 

Publicējamā un Nepublicējamā 
daļā ir sadaļa “Cita informācija”. Tajā 
iespējams norādīt informāciju, kas 
pēc deklarācijas iesniedzēja ieska-
tiem sniedz pilnīgāku priekšstatu 
par valsts amatpersonas mantiskā 
stāvokļa izmaiņām deklarēšanas 
periodā. 

Iesniegtās deklarācijas iespē-
jams arī precizēt, taču tikai viena 
mēneša laikā pēc tam, kad ie-
sniegtā deklarācija publiskota VID 
tīmekļvietnē esošajā Publiskojamo 
datu bāzē. Lai precizētu iesniegto 
deklarāciju, amatpersonai ir jāvēr-
šas VID, izmantojot Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu, un jāpama-
to precizējumu nepieciešamība. 

Valsts amatpersonas deklarā-
cijas iesniegšanu pienākumu un 
kārtību nosaka likums „Par inte-
rešu konfl ikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”. Plašāka 
informācija par to, kas ir valsts 
amatpersonas, amatpersonu dek-
larācijas iesniegšanas kārtība un 
termiņi, kā arī uzskatāms metodis-
kais un informatīvais materiāls (ar 

vizuālu pamācību) par deklarācijas 
iesniegšanu pieejams VID tīmekļ-
vietnes sadaļā “Privātpersonām/
Valsts amatpersonām”.

Jautājumu vai neskaidrību gadī-
jumā aicinām valsts amatpersonas 
konsultēties klātienē pie VID valsts 
amatpersonu datu administrēša-
nas speciālistiem vai arī zvanīt uz 
VID Konsultatīvo tālruni 67120000, 
izvēloties 4.tematu “Informācija 

valsts amatpersonām”. Tāpat VID 
mājaslapas sadaļā “Kontakti” ir ie-
spējams pieteikties padziļinātai 
konsultācijai noteiktā vietā un laikā, 
izvēloties tematu “Jautājums par 
valsts amatpersonas deklarāciju”. 

Informāciju sagatavoja:

Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 26351438, 

www.vid.gov.lv   

No 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonas 
deklarācija par 2017. gadu 

Zemkopības ministrija (ZM) 
aicina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes laukos 
pieteikties lauksaimnieku vidū 
iecienītajam konkursam “Sējējs 
2018”. Izvirzīt pretendentus kon-
kursam aicinātas ne tikai pašval-
dības, lauksaimnieku un pārtikas 
ražotāju nevalstiskās organizāci-
jas, bet arī lauku attīstības konsul-
tanti. Konkursa dalībniekus šogad 
vērtēs septiņās nominācijās un 
tiks pasniegta arī balva par mūža 
ieguldījumu lauksaimniecībā.

“Šogad konkurss “Sējējs” ir se-
višķi īpašs divu iemeslu dēļ – tas 
notiek 25. reizi un šis ir gads, kad 
svinam Latvijas simtgadi. Latvijas 
lauksaimnieki un lauku uzņēmēji 
gādā par sociālekonomisko akti-
vitāti laukos un dod ieguldījumu 

mūsu valsts ekonomikas attīstībā. 
Mums no svara ir katrs cilvēks, kas 
dzīvo laukos un nodrošina lauk-
saimniecisko ražošanu neatkarīgi 
no tā, vai viņš ir mājražotājs vai 
lielsaimnieks. Mums ir daudz ta-
lantīgu un centīgu lauku uzņēmē-
ju. Tāpēc aicinu lauku uzņēmējus, 
jaunos zemniekus un ģimenes 
laukos pretendēt uz lauksaimnie-
ku vidū augsti vērtēto Gada balvu 
“Sējējs”. Aicinu pašvaldības apzi-
nāt sava novada labākos un čak-
lākos saimniekus, piesakot viņus 
konkursam,” norāda zemkopības 
ministrs Jānis Dūklavs.

Dalībnieki konkursā “Sējējs 
2018” tiks vērtēti nominācijās – 
“Gada lauku saimniecība”, kurā 
vērtēs augkopības, piena un 
gaļas ražošanas saimniecības, 

“Gada uzņēmums pārtikas ražo-
šanā”, “Ģimene lauku sētā”, “Jau-
nais veiksmīgais zemnieks”, kā arī 
“Gada veiksmīgākā kopdarbība”. 
Pieteikumi dalībai šajās nominā-
cijās jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” 
konsultāciju birojos vai Lauku at-
balsta dienesta (LAD) reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs, vai 
LAD Centrālajā aparātā Klientu 
apkalpošanas daļā, Rīgā, Republi-
kas laukumā 2 līdz 2018. gada 10. 
maijam.

Tāpat šogad dalībniekus vēr-
tēs arī nominācijās “Rītdienas 
sējējs – mazpulka dalībnieks” un 
“Zinātne praksē un inovācijas”. 
Nominācijā “Rītdienas sējējs – 
mazpulka dalībnieks” pieteiku-
mus jāiesniedz biedrībā “Latvijas 

Mazpulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 
28-2, LV-1014 līdz 2018. gada 31. 
maijam, savukārt nominācijā “Zi-
nātne praksē un inovācijas” – Lat-
vijas Lauksaimniecības un meža 
zinātņu akadēmijā (LLMZA), Rīgā, 
Akadēmijas laukumā 1, 204. kabi-
netā līdz 2018. gada 10. maijam.

Jau divpadsmito gadu tiks 
pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Preten-
dentus šai balvai var izvirzīt ZM 
un tās padotībā esošās iestādes, 
lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas un 
LLMZA. Lai pieteiktu pretenden-
tus balvai par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā, ZM Preses un sa-
biedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, 
Republikas laukumā 2, 23. stāvā 
2302. kabinetā jāiesniedz raks-

tisks pieteikums (brīvā formā) līdz 
2018. gada 2. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems 
Gada balvu “Sējējs” (bronzas sta-
tuja), diplomu un naudas balvu, 
kā arī tiks apbalvoti veicināšanas 
balvu saņēmēji. Konkursa dalīb-
niekus godinās konkursa noslē-
guma pasākumā 2018. gada ru-
denī.

Iepazīties ar konkursa no-
likumu, vērtēšanas kritērijiem, 
pieteikuma veidlapām un citu ar 
konkursu saistīto informāciju var 
Gada balvas “Sējējs” tīmekļvietnē 
www.sejejs.lv.

Informāciju sagatavoja

Viktorija Straujupe

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2018”

Sākoties II pusgadam,     viens 
no nozīmīgākajiem pasākumiem 
janvārī ir skatuves runas konkurss, 
lai veicinātu skolēnu radošo paš-
izpausmi, koptu nacionālo identi-
tāti, kā arī attīstītu un pilnveidotu 
skatuves runas kultūru un aktier-
meistarību.

  Krustpils pamatskolas ska-
tuves runas konkursā no sākum-

skolas piedalījās 19 skolēni. Pasā-
kuma noskaņas radīšanai skanēja 
visiem pazīstamā un populārā El-
zas dziesma, kuru daudzi līdzjutēji 
dziedāja līdzi.   Dalībnieki izlozēja 
uzstāšanās kārtību. Starplaikos 
un atpūtas pauzēs visus izklaidē-
ja Krustpils pamatskolas 4.klases 
dziedošās “Lakstīgalas” ar jautrām 
un skanīgām dziesmām, liekot 

aizmirst stresu vai uztraukumu 
pirms uzstāšanās.

Priekšnesumus dzejā un 
prozā vērtēja kompetenta žūri-
ja - direktores vietniece mācību 
darbā V. Bojāre, skolas lietvede 
un teātra “Savējie ”aktrise A. Ozo-
liņa, skolotāja, pieredzējusi pasā-
kumu vadītāja un organizatore 
G.Pusbarniece. Galvenie vērtē-

šanas kritēriji bija: skaidra 
dikcija un artikulācija, re-
pertuāra atbilstība runātā-
jam, kontakts ar klausītā-
ju, spilgtu priekšstatu un 
gleznu esamība un atklās-
me klausītājiem, domas 
atklāsme.

  I pakāpi un iespēju 
piedalīties novadu skatu-
ves runas konkursā ieguva 
4.klases skolniece V. Arma-
le un 2.klases skolnieks E. 
Maļcevs.

II pakāpe piešķirta 4. 
klases skolniekam A. Kuzminam, 
un D. Riekstiņai, 2.klasesskolniecei 
Danielai Romanovskai.

III pakāpi ieguva 3. klases skol-
nieks Daniels Bērziņš, 2. klases-
skolnieks Daniels Zabiņako un 
1.klasesskolniece Marta Kanderā-
te.

Pateicība par piedalīšanos bija 
N. Pārupei, L. Maļcevai, M. Mež-

sargai, S. Hartigai-Grigorjevai, K. 
Kļaviņai, R. Gremzem, K. Potinai, 
K. Klišānam, M. Šņorniecei, M. Lie-
pājniekam un A. Dūmai.

Pēc emocionālajiem dalībnie-
ku priekšnesumiem, kamēr žūrija 
skaitīja punktus, rakstīja diplomus 
un pateicības, dalībnieki un līdzju-
tēji piedalījās dažādās aktivitātēs, 
konkursos, dziedāja, dejoja, minē-
ja mīklas.

Paldies skolotājām I. Robež-
niecei, D. Lapiņai, I. Graudumai, 
I. Leikučai par ieguldīto darbu, 
gatavojot skolēnus konkursam, 
palīdzot izvēlēties atbilstošu re-
pertuāru. Paldies direktores viet-
niecei A. Porei par skaistajiem foto 
mirkļiem un 4. klases skolēniem 
par skanīgo dziesmu izpildījumu, 
atraktīvajiem priekšnesumiem.

Skatuves runas konkursa 

organizatore, kultūras izpratnes 

un pašizpausmes mākslā jomas 

vadītāja I.Grauduma

Krustpils pamatskolā norisinājies skatuves runas konkurss
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Jau atkal mīļš 
cilvēks aiziet
Pa ceļu, kas 
skujām klāts...
Uz mīļotā Tēva mājām,
Kur gaida to Eņģelis balts.
/A.Dravniece/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI
STRAUME SOLOMEJA                               
19.02.1934.–24.01.2018.

MOROZOVS TIMOFEJS                              
27.02.1939.–01.02.2018.

NOVOŽILOVA ALEKSANDRA                  
26.03.1934.–01.02.2018.

KRŪMIŅA ERNA                                         
25.09.1928.–02.02.2018.

KURNOSENKOVS IVANS                          
24.05.1939.–04.02.2018.

OZOLIŅA ELVĪRA                                       
15.05.1929.–09.02.2018.

ĻŪĻĀKA ŅINA                                             
28.04.1954.–12.02.2018.

POSTOVALOVS ANDREJS                         
10.11.1977.–12.02.2018.

OZOLIŅŠ PĒTERIS                                      
17.10.1944.–13.02.2018.

POSTOVALOVA VALĒRIJA                      
23.02.2015.–14.02.2018.

STRADIŅA ZENTA                                      
22.09.1926.–17.02.2018.

KURGANSKIS NIKOLAJS                          
21.08.1939.–22.02.2018.

BALODE AINA                                             
28.09.1935.–22.02.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Priekam ir saules 
mirdzums,
Priekam ir zelta sirds,
Priekam ir siltas rokas
Un smaids, kas acīs 
mirdz. / N.Liepiņa/ 

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
5  jaundzimušie: 
2 zēni un 3 meitenes

Sveicam mazulīšus 
un viņu vecākus!
Lai bērniņi 
aug veseli un 
laimīgi!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

MARTĀMARTĀ
KRUSTPILS 
PAGASTA K/N 
9.MARTĀ 
plkst.19.00  
tikšanās ar tautā labi 
pazīstamo un iemīlēto 
Nacionāla teātra aktieri 
Egilu Melbārdi un 
plkst.22.00   
balle kopā ar estrādes 
ansambli “Rīgas Viļņi” – 
biļetes un galdiņus rezervēt 
zvanot: 26607259
 
MEŽĀRES PAGASTA 
KULTŪRAS NAMS 
2.MARTĀ 
plkst.19.00  
KONCERTS ceļā uz XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem ,,Visam 
cauri iet...’’ 
10.MARTĀ 
plkst.19.00  
Sieviešu dienai veltīts 
koncerts ,,Pavasarī 
uzplaukst mīlestība’’ 
9.MARTĀ 
plkst.19.00  
Groziņballe. Ieeja 2.00
24.MARTĀ 
plkst.22.00  
Retro ballīte. Ieeja 2.00

VĪPES PAGASTA 
KULTŪRAS NAMĀ
3.MARTĀ 
plkst.14.00  
Ziemas spēles
8.MARTĀ 
plkst.18.00 
Radošais dāmu vakars 
“Polimērmāla rotu 
veidošana”

Zīlānu bibliotēka aicina
10.martā plkst.11.00 apmeklēt  lekciju
SIEVIEŠU ARHITIPI UN 
ĒTERISKĀS EĻĻAS
Lektore  Edīte Ivaņņikova

Pieteikšanās un uzziņas zvanot uz  28311170 vai 29372839

Zīlānu kultūras namā 

23. martā 
plkst.19:00 

Ieejas biļete - 2.00 Euro

"Maģiskais kimono" ir 
2017. gada Latvijas un Japā-
nas spēlfilma, kuras režisors 
ir Māris Martinsons. Filma 
stāsta par japānieti Keiko (at-
tēlo Kaori Momoi) un viņas 
ceļojumu uz Rīgu. Pārpratu-
ma dēļ Keiko atver japāņu 
restorānu kopā ar kādu Lat-
vijas uzņēmēju (attēlo Artūrs 
Skrastiņš). Viņa tiek iesaistīta 
ēdienu gatavošanas šovā, kur 
Keiko satiek šefpavāru (Mār-
tiņš Sirmais), grupu Prāta vēt-
ra un citus.

 

15.martā plkst.19.00 
Zīlānu kultūras namā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieejas maksa : 
Iepriekšpārdošanā 5.00Eur  
sarīkojuma dienā – 7.00Eur 

 


