
18. novembris ir diena, kad mēs atzīmējam un svinam 
mūsu Latvijas Republikas proklamēšanu. Šogad tā jau būs 
100. Valsts dzimšanas diena. Katru gadu šajā dienā mēs 
vērtējam paveikto un esam gan iepriecināti, gan kritiski. 
Pateiksimies visiem tiem, kas rūpējas par Latviju un mūsu 
tautu šodien.
Tie ir cilvēki, kas krietni strādā visās nozarēs – izglītī-
bā, kultūrā, zinātnē, uzņēmējdarbības jomās, zemkopībā, 
mākslā, sportā, veselības aprūpē, u.c. Tie ir cilvēki, kas vei-
do ģimenes, audzina bērnus, nodod viņiem savas vērtības 
un prasmes, ko viņi savukārt tālāk izmantos Valsts un tau-
tas labklājības celšanai.
Ar lepnumu varu teikt, ka Krustpils novadā ir cilvēki, kas, 
nerēķinoties ar savu laiku, ieliekot apgūtās zināšanas un 
prasmes, veicina mūsu iedzīvotāju labklājību un skolo mūsu 
jaunāko sabiedrības daļu – bērnus.
Leposimies ar savu valsti! Godāsim savu valodu! Dievs, 
svētī Latviju!

Deputāts Juris Puriškevičs

ATAŠIENE • MEŽĀRE • KŪKAS • KRUSTPILS • VARIEŠI • VĪPE

Godājamie Krustpils novada iedzīvotāji!
Simts gadu garumā mūsu valsts dzīvē ir bijuši gan uzplaukuma posmi, gan grūti laiki, kas mums 
likuši saprast - valstij tikai tad ir nākotne, ja tās sabiedrību vada vērtības - izglītība, kultūra, godprā-
tīgs darbs, atbildība, cieņa vienam pret otru un savu zemi. Vērtībām ir liels emocionāls, uzlādējošs 
spēks, tās virza katra cilvēka dzīvi un valsti kopumā. Turēsim godā šīs vērtības un mācīsim tās sa-
viem bērniem un mazbērniem, lai Latvijai ir nākotne – neatkarīga, droša, gaiša un bagāta!           

Gribu pateikt ikvienam no Jums lielu jo lielu paldies par ieguldīto darbu, lai mūsu novads kļūtu ar-
vien varenāks, skaistāks, sakoptāks! Domāju, ka mēs varam būt lepni, ka dzīvojam Krustpils novadā, 
ka dzīvojam Latvijā!

Varbūt mēs bieži ikdienas dzīves steigā daudz ko skaistu pat nepamanām, paejam tam garām, bet cil-
vēki no malas to redz, un tas priecē.

Lai Jums katram valsts svētku laiks ir piepildīts labām domām par novadu, par Latviju, un arī kat-
ram par savu dzīvi, ko veltām šai valstij ik dienas!

Mums visiem daudz darāmā stāv vēl priekšā, lai turpinātu veidot novadu, par kuru mēs visi vienādi 
varētu būt lepni. Iesim un darīsim, jo mēs to varam un spējam! Es ticu Latvijas nākotnei tāpēc, ka es 
ticu Jūsu un mūsu spējām.

Sveicu visus Krustpils novada iedzīvotājus Latvijas Valsts svētkos!

Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs

Sveicu ikvienu novada iedzīvotāju mūsu valsts 
100.gadadienā. Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticī-
bu citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!
Dievs, svētī Latviju!

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Kornēlija Brūniņa

Cienījamie Krustpils novada iedzīvotāji. Es nevaru Jūs 
piespiest, vai iemācīt mīlēt mūsu Latviju, es nevēlos Jūs 
pārliecināt, ka rīt viss būs kārtībā, bet es vēlos, lai pasakām 
paldies Dievam, ka esam palikuši uzticīgi savai nacionali-
tātei un senču vērtībām, ka miers valda mūsu zemē. 
Iztaisnojam lepnā latvieša mugurkaulu, uzklājam balto 
galdautu, uzliekam rudzu maizes klaipu un paceļam sar-
kanbaltsarkano karogu. Cienīgu un ģimenisku Jums šo 
Latvijas 100.gadi!

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors 
Raimonds Spēks

“Daudzi cilvēki tic, ka domām, attieksmei un dabas parā-
dībām piemīt liels spēks, ko cilvēks var izmantot. Svarīgi 
ir iemācīties to pamanīt.”
Latvijas 100. dzimšanas dienā novēlu Krustpils novada 
iedzīvotājam domāt pozitīvas domas, veidot tolerantu at-
tieksmi vienam pret otru un just tīksmi par mūsu dzimte-
nes skaistumu dažādos dabas apstākļos! Lai mūsu radītais 
spēks spēj padarīt pamanāmu Latviju pasaules mērogā, 
kas ļautu sasniegto atzinību izmantot ik katram mūsu 
iedzīvotājam!

Deputāte Aija Vetere

Vēlu visām Krustpils novada 
ģimenēm būt stiprām, kuplām 
un mīlošām, tradīcijām bagā-
tām un neizzūdošām. Mācēt 
priecāties ne tikai svētkos, bet 
arī ikdienā. Visā, ko darāt, ie-
lieciet savu mīlestību un svētī-
bu! Mūsu Latvijai būt mūžīgai!

Deputāte Daina Kalve

Latvija ir katrs no mums, 
kas šeit dzīvo, mācās, strā-
dā. Novēlu prast saskaitīt 
un realizēt ieceres. Ap-
sveicu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 100 gada-
dienā!

Deputāts Egils Jaksons

Sagaidot Latvijas simtgadi, 
gribētos vēlēt, lai mūsu domas 
un darbi atmirdz kā zelts tavās 
zvaigznēs, Latvija! Lai Latvijai 
vairāk gudru, godīgu un laimīgu 
cilvēku, lai mēs vienmēr lepo-
tos ar saviem zaļajiem mežiem, 
dzidrajām upēm un ezeriem un 
gardo rupjmaizi!

Deputāts Pēteris Gravāns

Mīļā Latvija! Lai Tavas takas un ceļus pilda labu ļaužu 
soļi, kuri mīl savu ģimeni, kopj savu sētu, tur godā senču 
tradīcijas, godā Dievu un ciena cilvēkus savā pagastā, savā 
pilsētā.
Esi bagāta ar cilvēkiem, kuri prot darbu darīt un uz mēr-
ķi tiekties, bet kļūdoties, pietiek spēka atzīt savas kļūdas. 
Latvija, lai Tevī skan laimīgu bērnu smiekli un lielie asaras 
slauka tik aiz laimes! Tu esi ļoti skaista! Kļūsti bagāta ar 
ļaudīm, kuri mīl un ciena Tevi!

Deputāte Līga Zalāne

Cienījamie Krustpils novada un Latvijas iedzīvotāji!
Svinīgi sveicu Jūs visus Latvijas simtajā gada dienā! 
Būsim pateicīgi mūsu senču senčiem par dāvāto 
iespēju runāt mūsu dzimtajā valodā, skolot mūsu 
bērnus pēc mūsu pašu ieskatiem, svinēt savus 
svētkus, strādāt savas tautas labā, ka arī izvēlēties 
savus priekšstāvjus. Sava valsts – tās ir ne tikai 
privilēģijas, bet arī pienākumi, tāpēc aicinu ik 
katru kopt tautas tradīcijas, godāt latviešu valodu 
un strādāt pēc vislabākās sirdsapziņas Latvijas un 
mūsu kopējās labklājības labā. Latvija bija, ir un būs 
izdevusies Valsts!

Deputāts Mārtiņš Felss

Latvijas vēsture atspoguļo daudzus nozīmīgus 
notikumus, kas rāda, cik sīksti latviešu tauta 
vienmēr ir sargājusi savu zemi. Un kā aplieci-
nājums tam ir trīs zeltītas zvaigznes Brīvības 
piemineklī. Pirmā zvaigzne par latviešu tautas 
vienotību, kuru veido katrs šīs valsts iedzīvo-
tājs. Ikkatram arī šodien būtu jāpiedomā pie 
latviskās pašapziņas celšanas,  jo cilvēks ir 
stiprs, ja tas sakņojas savā tautā. Otrā zvaig-
zne par latviešu drosmi. Cīņa par Latvijas ne-
atkarību bija latvieša drosmes apliecinājums. 
Arī šodien mums ir jābūt drosmīgiem, lai vei-
doto valsti tādu, kādu vēlamies. Trešā zvaigzne 
par brīvību kā vērtību, kas jāsaglabā. 
Gribu aicināt katru no jums padomāt par šīm 
zvaigznēm. Par to, ko mēs katrs varam darīt, 
lai spodrinātu tās vispirms jau katrā pašā un 
tad visai tautai kopā. Būsim savas valsts pat-
rioti! Mīlēsim savu Latviju! Lai šīs trīs zeltītās 
zvaigznes jums katram ikdienā izgaismo do-
mas un darbus!
Mīļie novadnieki, sveicu Jūs Latvijas valsts 100. 
dzimšanas dienā! Dievs, svētī Latviju!

Deputāte Elīna Serkova

Mēs esam ļoti īpaša vēsturis-
ka notikuma liecinieki – mēs 
svinam 100 gadus, kopš tika 
dibināta Latvijas valsts!
Latvijas simtgadi svinēsim, 
atskatoties uz valsts sarežģīto 
veidošanās ceļu, izceļot un 
parādot pārējai pasaulei savas 
kultūras bagātības. Lai nāka-
mās paaudzes piedzīvo Latvi-
jas valsts uzplaukumu, kura 
pamatā ir ikviena Latvijas 
iedzīvotāja darbs!

Deputāts Kārlis Pabērz s

Mīļie novadnieki! Sirsnīgi sveicu Jūs mūsu Latvijas 
100. dzimšanas dienā! Pateicos Jums par labajiem 
darbiem, ko dariet, par vārdiem, ko sakiet, par bēr-
niem, ko audziniet! Saules mūžu latviskai Latvijai!

Deputāts Kārlis Stars

"Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā vislielāko dārgumu, ko ne-
drīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats". 
(J.Jaunsudrabiņš)

Deputāte Dace Vītola

Novēlu mums visiem - cienīsim savu zemi un valodu, mūsu vērtība ir 
veselība, izglītība un ģimene. Turpināsim būt inteliģenta, gudra, stipra, 
muzikāla, sirsnīga, cilvēku un dzīvi mīloša tauta! LATVIJA ESAM MĒS!

Deputāte Vija Stiebriņa

Būsim stipri savā ciemā, savā nova-
dā, savā Latvijā! Visi kopā un katrs 
atsevišķi, jo mēs visi esam Latvija. 

Deputāts Vladimirs Golubevs
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Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 

11. punktu un trešo 

daļu Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6. 

panta ceturto daļu

1. Vispārīgie 
jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk - noteikumi) no-
saka: 

1.1. kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai ka-
nalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienotas centrali-
zētajai ūdensapgādes sis-
tēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, tai 
skaitā prasības komercuz-
skaites mēraparāta mez-
gla izbūvei; 

1.2. centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmas ekspluatā-
cijas, lietošanas un aizsar-
dzības prasības, tai skaitā, 
prasības notekūdeņu no-
vadīšanai centralizēta-
jā kanalizācijas sistēmā, 
brīvkrānu un ugunsdzē-
sības ierīču lietošanas un 
aizsardzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpo-
juma līgumā ietveramos 
noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozī-
šanas un izbeigšanas kār-
tību; 

1.4. administratīvo at-
bildību par šo noteikumu 
pārkāpšanu. 

2. Krustpils novada paš-
valdība organizē ūdens-
saimniecības pakalpoju-
mu sniegšanu savā admi-
nistratīvajā teritorijā vai ar 
lēmumu var pilnvarot ko-
mersantu sniegt sabied-
riskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, noslēdzot 
ar to līgumu par sabied-
risko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu 
pašvaldības administratī-
vajā teritorijā vai tās daļā 
(turpmāk – Pakalpojumu 
sniedzējs). 

3. Noteikumos ietvertie 
termini lietoti Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu 
likuma un saistīto norma-
tīvo aktu izpratnē. 

4. Lietoto terminu 
skaidrojums: 

4.1. Brīvkrāns - sabied-
riskā ūdens ņemšanas 
vieta;

4.2. Pakalpojumu lieto-
tājs – nekustamā īpašuma 
īpašnieks (dzīvokļu īpašu-
mu mājā – visi dzīvokļu 
īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida 
sabiedriskos ūdenssaim-
niecības pakalpojumus, 
pamatojoties uz noslēgtu 

Pakalpojuma līgumu; 
4.3. Pakalpojuma lī-

gums – sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pa-
kalpojuma līgums starp 
Pakalpojumu lietotāju un 
Pakalpojumu sniedzēju 
par noteikta veida sabied-
risko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, 
lietošanas, uzskaites un 
norēķinu kārtību, kā arī 
abu pušu tiesībām, pie-
nākumiem un atbildības 
robežām; 

4.4. Tīklu apkalpošanas 
robežu akts – Pakalpoju-
mu sniedzēja un Pakalpo-
jumu lietotāja parakstīts 
akts, kurā norādītas robe-
žas, kādās ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus apkal-
pos katra Pakalpojuma lī-
guma puse (pusēm vieno-
joties, tās var būt arī ārpus 
sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas piederības ro-
bežas); 

4.5. Ūdens patēriņa 
norma komercuzskaitei 
– ūdens patēriņa norma 
vienam iedzīvotājam (litri 
diennaktī) atbilstoši no-
teikumu 2. pielikumam. 

5. Noteikumu mēr-
ķis ir noteikt sabiedris-
ko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (turpmāk 
– ūdenssaimniecības pa-
kalpojumi) sniegšanas 
un lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu pa-
kalpojumu pieejamību un 
nodrošinātu Pakalpojumu 
lietotājus ar nepārtrauk-
tiem pakalpojumiem, 
uzlabotu vides situāciju 
Krustpils novadā un da-
bas resursu racionālu iz-
mantošanu. 

6. Noteikumi ir sais-
toši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām 
Krustpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā. 

7. Šie noteikumi ne-
attiecas uz lietus notek-
ūdeņu novadīšanu kana-
lizācijas šķirt sistēmā un 
decentralizētajiem kana-
lizācijas pakalpojumiem. 

2. Kārtība, kādā 
ūdensapgādes 
vai kanalizācijas 
tīkli vai būves 
tiek pievienotas 
centralizētajai 
ūdensapgādes un 
centralizētajai 
kanalizācijas 
sistēmai

8. Kārtību, kādā ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
tīkli un būves tiek pie-
vienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai 
un centralizētajai kana-
lizācijas sistēmai nosaka 
Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu likums, saistī-
tie Ministru kabineta no-
teikumi un šie noteikumi. 

9. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, 
iesniedzot Pakalpojumu 
sniedzējam aizpildītu 
tehnisko noteikumu sa-
ņemšanas pieprasījumu 
(3. pielikums), papildus 
normatīvajos aktos no-
teiktajam pievieno nekus-
tamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu 
personas datu apstrādei 
un pastāvīgai uzglabāša-
nai, kas ietverti tehnisko 
noteikumu pieprasījumā. 

10. Pakalpojuma snie-
dzējs 30 (trīsdesmit) ka-
lendāro dienu laikā izska-
ta iesniegumu un sagata-
vo tehniskos noteikumus 
īpašuma pievienošanai 
centralizētajiem ūdens-
saimniecības tīkliem, par 
ko paziņo nekustamā īpa-
šuma īpašniekam vai val-
dītājam. 

11. Tehnisko noteikumu 
sagatavošanu un izsnieg-
šanu Pakalpojuma snie-
dzējs veic bez maksas. 

12. Ja nekustamā īpa-
šuma īpašniekam vai val-
dītājam, pieprasot tehnis-
kos noteikumus, ir parādu 
saistības par Pakalpoju-
mu sniedzēja sniegtajiem 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, Pakalpojumu 
sniedzējs var atteikt iz-
sniegt tehniskos noteiku-
mus līdz minēto parādu 
saistību nokārtošanai. 

13. Tehnisko noteiku-
mu derīguma termiņš ir 2 
(divi) gadi. 

14. Nekustamā īpašu-
ma pieslēgšana centra-
lizētās ūdensapgādes 
sistēmai un centralizētās 
kanalizācijas sistēmai ir 
obligāta zemes gabalam 
jaunbūves būvniecības 
gadījumā, ja piegulošajā 
ielā/ceļā atrodas centra-
lizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas 
tīkli, un pašvaldības teri-
torijas plānojumā attiecī-
gā teritorija ir noteikta kā 
apbūves teritorija, kur ir 
ierīkojamas centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmas. 

15. Ja ūdens padeve 
ēkā paredzēta no di-
vām neatkarīgām ārējās 
ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram: no vietējās 
akas vai urbuma un cen-
tralizētās ūdensapgādes 
sistēmas), to savienoša-
nas vietā jābūt vismaz 50 
mm lielam strūklas pār-
traukumam vai speciālam 
pretvārstam, kas nodroši-
na strūklas pārtraukumu. 

Abus ievadus drīkst sa-
vienot tieši, ja tajos ierīko 
īscauruli, kura jāizņem, ja 
darbojas otrs ievads. 

16. Sanitāri tehniskās 
ierīces (piemēram: traps 
grīdā, izlietne, duša vai 
sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skata-
kas vāka līmeni (piemē-
ram pagrabos), jāpievie-
no atsevišķai kanalizā-
cijas sistēmai, izolēti no 
augstāk izvietoto telpu 
kanalizācijas, izbūvējot 
atsevišķu izlaidi un ierī-
kojot uz tās elektrificētu 
aizbīdni, kuru automātiski 
vada kanalizācijas cauru-
lē ievietots signāldevējs, 
vai speciālu vienvirziena 
vārstu. Aiz aizbīdņa vai 
vārsta ūdens tecēšanas 
virzienā pieļaujams pie-
vienot augstāk novietoto 
stāvu kanalizācijas sistē-
mas. 

17. Pēc ievada un/vai 
izvada izbūves pabeigša-
nas nekustamā īpašuma 
īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz: 

17. 1. izbūvēto tīklu iz-
pildmērījuma plānu gra-
fiskā un digitālā formā; 

17. 2. kanalizācijas paš-
teces tīkliem TV inspekci-
jas rezultātus tiem cauruļ-
vadiem, kuru dn≥200mm, 
ja tas paredzēts tehniska-
jā projektā. 

18. Pēc nekustamā īpa-
šuma izvada izbūves līdz 
centralizētajam kanalizā-
cijas tīklam, nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja 
pienākums ir likvidēt viņa 
īpašumā esošās būves 
un sistēmas, kuras tika 
izmantotas nekustamajā 
īpašumā radīto komunālo 
notekūdeņu uzkrāšanai 
un var radīt kaitējumu vi-
dei. 

19. Ja ūdensvada ie-
vadu vai kanalizācijas 
izvadu vai ūdensvada 
vai kanalizācijas pievadu 
centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai vai cen-
tralizētajai kanalizācijas 
sistēmai nav iespējams 
pievienot tīklu izvietoju-
ma dēļ, tad Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpaš-
niekam kā blakuslieto-
tājam pievadu pievienot 
pie cita Pakalpojumu lie-
totāja ūdensapgādes (aiz 
komercuzskaites mēra-
parāta mezgla) un kana-
lizācijas cauruļvadiem, tai 
skaitā šķērsojot cita īpaš-
nieka nekustamo īpašu-
mu, ja šāda pievienošana 
ir rakstveidā saskaņota ar 
zemes īpašnieku un Pa-
kalpojumu lietotāju, un 
šāda pievienošana nepa-

sliktina ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpo-
juma saņemšanu citiem 
Pakalpojumu lietotājiem. 
Šādā gadījumā ir jābūt 
saskaņotam tīklu apkal-
pošanas robežu aktam un 
noslēgtam līgumam starp 
blakuslietotāju un Pakal-
pojumu lietotāju. 

20. Ja nav iespējams 
komercuzskaites mērapa-
rāta mezglu izbūvēt nor-
matīvajos aktos noteik-
tajā vietā, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
to izbūvēt Pakalpojumu 
sniedzēja noteiktajā vietā 
tiešā ūdensvada ievada 
tuvumā. 

21. Pēc jaunu maģis-
trālo centralizēto ūdens-
saimniecības tīklu izbūves 
nekustamajam īpašumam 
piegulošās ielas/ ceļa ro-
bežās vai zaļajā zonā, ko 
ir veicis vai organizējis 
Pakalpojuma sniedzējs, 
nekustāmā īpašuma īpaš-
nieka vai valdītāja pienā-
kums ir pievienot savu 
īpašumu centralizēta-
jiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem 2 (divu) 
gadu laikā no brīža, kad 
maģistrālie tīkli ir nodoti 
ekspluatācijā. Minētais 
pienākums ir attiecināms 
tikai uz teritorijām, ku-
ras atbilstoši Jēkabpils 
novada teritorijas plāno-
jumā ir noteiktas kā ap-
būves teritorijas, kurās ir 
ierīkojamas centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmas, ja apbūve 
šajās teritorijās tika veikta 
pēc šo noteikumu spēkā 
stāšanās. 

22. Nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdī-
tājs pilnībā par saviem 
līdzekļiem organizē un 
nodrošina būvniecības 
procesu īpašuma pieslē-
gumam centralizētajiem 
ūdenssaimniecības tīk-
liem atbilstoši Latvijas 
Republikas būvniecību 
regulējošo normatīvu un 
Pakalpojuma sniedzēja 
izsniegtajos tehniskajos 
noteikumos izvirzītajām 
prasībām. 

23. Par īpašuma pie-
slēgšanu centralizēta-
jiem ūdenssaimniecības 
tīkliem Pakalpojuma 
sniedzējs sastāda aktu 
par pieslēguma izveidi 
pēc tam, kad ir apsekots 
konkrētais īpašums un 
pārbaudīti veiktie darbi 
un to atbilstība tehniska-
jiem noteikumiem, kuru 
paraksta Pakalpojuma 
sniedzējs un Nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai val-
dītājs. 

24. Pēc komercuzskai-
tes mēraparāta mezgla iz-
būves, Pakalpojumu snie-
dzējs uzstāda verificētu 
komercuzskaites mērapa-
rātu, kas ir Pakalpojumu 
sniedzēja īpašums. 

25. Pakalpojumu lie-
totājs atlīdzina Pakalpo-
jumu sniedzējam izde-
vumus komercuzskaites 
mēraparāta zādzības vai 
bojāšanas gadījumā, pēc 
to faktiskiem apmēriem, 
kas saistīti ar jauna ko-
mercuzskaites mēraparā-
ta iegādi un uzstādīšanu, 
izņemot gadījumus, kad 
komercuzskaites mēra-
parāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpoju-
mu lietotāja atbildības 
robežas. 

3. Centralizētās 
ūdensapgādes 
sistēmas un 
centralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas 
ekspluatācijas, 
lietošanas un 
aizsardzības 
prasības
3.1. Ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
sistēmu piederība un 
uzturēšana

26. Pakalpojumu snie-
dzēja īpašumā vai valdī-
jumā ir: 

26.1. maģistrālie un sa-
dalošie ūdensvada tīkli; 

26.2. ūdens ieguves ur-
bumi, ūdens attīrīšanas 
iekārtas, ūdens spiedienu 
paaugstinošas sūkņu sta-
cijas, ūdenstorņi, rezervu-
āri; 

26.3. maģistrālie un sa-
dalošie kanalizācijas tīkli; 

26.4. notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtas, kanalizā-
cijas sūkņu stacijas, kana-
lizācijas spiedvadi, pašte-
ces kanalizācijas tīkli; 

26.5. iepriekš minēta-
jos apakšpunktos minēto 
ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklos esošās ska-
takas, kontrolakas, cauruļ-
vadu armatūra, hidranti 
un hidrantu plāksnītes; 

26.6. komercuzskaites 
mēraparāti. 

27. Pakalpojumu snie-
dzēja apkalpes zonā var 
būt ūdensvada un kanali-
zācijas infrastruktūras da-
ļas, kuras nav Pakalpoju-
mu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā, bet kuras tam 
ir nodotas pakalpojuma 
sniegšanai, un noteiktas 
Pakalpojumu lietotāja un 
Pakalpojumu sniedzēja 
noslēgtā līgumā vai līgu-
mā par sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanu ar 
pašvaldību. Pakalpojumi, 
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kas saistīti ar šīs infra-
struktūras apkalpošanu, 
nav uzskatāmi par sabied-
riskajiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem, un to 
maksai ir jābūt noteiktai 
attiecīgajā līgumā, ja tāda 
paredzēta. 

28. Pēc saskaņošanas ar 
Pakalpojumu lietotāju Pa-
kalpojumu sniedzējs savu 
sistēmu uzturēšanai ir 
tiesīgs jebkurā laikā apse-
kot Pakalpojumu lietotāja 
nekustamo īpašumu, lai 
pārliecinātos par ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
inženierbūvju ekspluatā-
cijas drošību un atbilstību 
ekspluatācijas noteiku-
miem. 

29. Gadījumā, ja Pakal-
pojumu sniedzējs kon-
statē centralizētās ūdens-
apgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
drošas ekspluatācijas ap-
draudējuma riskus, tas 
var nekavējoties atslēgt 
Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmu no centra-
lizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. 

3.2. Prasības 
notekūdeņu 
novadīšanai 
centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā

30. Centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā ir atļauts 
novadīt notekūdeņus: 

30.1. kuri nekaitē cen-
tralizētās kanalizācijas 
sistēmas būvēm un neie-
tekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas mūžu; 

30.2. kuri nav bīstami 
centralizētās kanalizācijas 
sistēmas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apkalpo-
jošā personāla veselībai; 

30.3. kurus kopā ar sa-
dzīves notekūdeņiem var 
attīrīt Pakalpojumu snie-
dzēja notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtās, ievērojot 
Pakalpojumu sniedzējam 
izsniegtās piesārņojošās 
darbības atļaujas prasības 
un izsniegtos tehniskos 
noteikumus, kā arī attīrī-
šanas iekārtu tehnoloģis-
kos parametrus; 

30.4. kuru temperatū-
ra nepārsniedz +40°C, un 
vides pH ir robežās no 6,5 
līdz 8,5; 

30.5. kuri nesatur vielas, 
kuras piesārņo kanalizāci-
jas cauruļvadus vai no-
gulsnējas uz kanalizācijas 
skataku sienām (piemē-
ram – tauki); 

30.6. kuru sastāvā pie-
sārņojošo vielu koncen-
trācijas nepārsniedz 1. 
pielikumā noteiktās mak-
simāli pieļaujamās kon-
centrācijas. 

31. Ja Pakalpojumu 
lietotāja novadāmo no-
tekūdeņu piesārņojums 
pārsniedz 1. pielikumā 
maksimāli pieļaujamās 

koncentrācijas, tad: 
31.1. Pakalpojumu lie-

totāja notekūdeņiem, 
pirms to novadīšanas cen-
tralizētajā kanalizācijas 
sistēmā, jābūt attīrītiem 
vietējās attīrīšanas iekār-
tās tādā pakāpē, ka netiek 
pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļauja-
mās koncentrācijas, kas 
norādītas 1. pielikumā; 

31.2. atsevišķos gadīju-
mos, ievērojot normatīvos 
aktus, Pakalpojumu snie-
dzējs var atļaut Pakalpo-
jumu lietotājam novadīt 
centralizētā kanalizācijas 
sistēmā notekūdeņus bez 
iepriekšējas attīrīšanas vai 
daļēji attīrītus notekūde-
ņus, ja maksimāli pieļau-
jamā notekūdeņu piesār-
ņojuma koncentrācijas un 
papildu maksa noteikta 
Pakalpojuma līgumā, un 
ja piesārņojuma koncen-
trāciju pārsniegumu ga-
dījumā netiek nodarīts 
kaitējums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai un/
vai notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtām. 

32. Pakalpojumu lieto-
tāja pienākums ir nekavē-
joties ziņot Pakalpojumu 
sniedzējam par paaugsti-
nāta piesārņojuma raša-
nos novadāmajos notek-
ūdeņos tehnoloģisku avā-
riju gadījumā, kā arī ziņot 
par atklātiem bojājumiem 
centralizētajā ūdensapgā-
des vai centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā. 

33. Gadījumos, ja notei-
kumu 31. punktā minētais 
piesārņojums tiek konsta-
tēts iepludinātajos notek-
ūdeņos centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā un to 
pieņemšanas nosacījumi 
nav noteikti Pakalpojuma 
līgumā ar Pakalpojumu 
sniedzēju, un tas var izrai-
sīt vai izraisa avāriju cen-
tralizētajā kanalizācijas 
sistēmā vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbī-
bas traucējumus, tad Pa-
kalpojumu sniedzējam ir 
tiesības pārtraukt notek-
ūdeņu pieņemšanu bez 
brīdinājuma. 

34. Pakalpojumu snie-
dzējam ir tiesības veikt 
paraugu noņemšanu un 
ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu apsekošanu 
Pakalpojumu lietotāja 
nekustamajā īpašumā, ja 
tiek konstatēts Pakalpoju-
mu sniedzēja notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu ieplū-
dē vai kanalizācijas tīklos 
paaugstināts notekūdeņu 
piesārņojums. Pakalpoju-
mu lietotājam nav tiesību 
aizliegt paraugu noņem-
šanu. 

35. Centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā ir aiz-
liegts novadīt notekūde-
ņus, kuri satur: 

35. 1. prioritārās vielas, 
kuras atzītas par ūdens 

videi īpaši bīstamām un 
kuru emisiju un noplūdi 
nepieciešams novērst līdz 
normatīvajos aktos no-
teiktajam laikam; 

35.2. degošus piemai-
sījumus un izšķīdinātas 
gāzveida vielas, kuras 
var veicināt uzliesmojošu 
maisījumu rašanos cen-
tralizētajā kanalizācijas 
sistēmā; 

35.3. bioloģiski nedeg-
radējamas sintētiskās 
virsmas aktīvās vielas 
(SVAV); 

35.4. skābes un citas 
vielas, kuras var izraisīt 
cilvēka veselībai bīstamu 
gāzu (sērūdeņraža oglek-
ļa oksīda, zilskābes, sē-
roglekļa u. c. ) izdalīšanos; 

35.5. radioaktīvas vie-
las; 

35.6. cietus priekšme-
tus, tekstilizstrādājumus, 
smiltis, grunti, eļļas, tau-
kus un citas vielas, kas 
var veicināt centralizētās 
kanalizācijas sistēmas (vai 
cauruļvadu) aizsērēšanu; 

35.7. nesasmalcinātus 
pārtikas un ražošanas 
atkritumus, koncentrē-
tus šķīdumus, atslāņa un 
krāsvielu šķīdumus, kas 
radušies, skalojot cister-
nas, kublus un tml. 

3.3. Prasības 
centralizēto 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijai un 
aizsardzībai

36. Jebkurai personai ir 
aizliegts: 

36.1. novietot automa-
šīnas un cita veida trans-
porta tehniku vai citus 
smagus priekšmetus uz 
atbilstoši apzīmētām hid-
rantu akām; 

36.2. centralizētās ka-
nalizācijas tīklu skatakās 
izliet asenizācijas un ci-
tus notekūdeņus, novadīt 
nokrišņu un gruntsūde-
ņus, kā arī izmest cie-
tos atkritumus vai citus 
priekšmetus; 

36.3. nepiederošām 
personām veikt jebkādas 
darbības Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai val-
dījumā esošajās centrali-
zētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas 
sistēmās; 

36.4. atvērt un nocelt 
centralizētās ūdensapgā-
des un centralizētās kana-
lizācijas tīklu skataku vā-
kus, izņemot Pakalpoju-
ma sniedzēja darbiniekus; 

36.5. pirms komercuz-
skaites mēraparāta atstāt 
atvērtus iekšējās ūdens-
apgādes tīkla krānus, lai 
novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, iz-
ņemot, ja ir saskaņojums 
par tādu rīcību ar Pakal-
pojumu sniedzēju; 

36.6. bojāt ugunsdzē-
sības hidrantu un citu 

iekārtu informatīvās plāk-
snītes. 

37. Nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs 
nedrīkst kavēt plāksnīšu 
ar hidrantu, armatūras un 
skataku izvietojuma norā-
di izvietošanu uz ēku sie-
nām vai žogiem. 

38. Ja Pakalpojumu 
lietotāja ūdensapgādes 
sistēmā trūkst noslēgar-
matūras, kanalizācijas 
sistēmā nav hermētiski 
aizvērtas revīzijas (ēkas 
iekšējā kanalizācijas sistē-
mā ierīkota speciāla lūka, 
iespējai tīrīt kanalizācijas 
tīklus), ir bojāti Pakalpoju-
mu lietotāja ēkas iekšējie 
ūdensapgādes vai kanali-
zācijas tīkli, vai netiek ie-
vērotas šo noteikumu un 
būvnormatīvu prasības, 
Pakalpojumu lietotājs ir 
atbildīgs par iespējamām 
sekām. 

39. No decentralizē-
tajām kanalizācijas sis-
tēmām savāktos notek-
ūdeņus drīkst novadīt 
centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā tikai Pakalpo-
jumu sniedzēja noteiktās, 
speciāli izveidotās no-
tekūdeņu pieņemšanas 
vietās, pamatojoties uz 
noslēgtu līgumu par šiem 
pakalpojumiem ar notek-
ūdeņu pieņemšanas pun-
kta īpašnieku vai apsaim-
niekotāju. 

3.4. Ugunsdzēsības 
ierīces, to lietošanas 
un aizsardzības 
prasības

40. Ja Pakalpojumu lie-
totāja komercuzskaites 
mēraparāta mezglā ir ap-
vadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības iekšējā 
ūdensvada un/vai Pakal-
pojumu lietotāja teritorijā 
esošo hidrantu darbību, 
Pakalpojumu sniedzējs 
noplombē apvadlīnijas 
aizbīdni noslēgtā stāvoklī 
un sastāda plombēšanas 
aktu. Pakalpojumu lieto-
tājs ir atbildīgs par plom-
bas tehnisko stāvokli un 
saglabāšanu. 

41. Noņemt noteiku-
mu 40. punktā minēto 
plombu no apvadlīni-
jas aizbīdņa drīkst tikai 
dzēšot ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības dienes-
tam veicot ugunsdzēsī-
bas sistēmas pārbaudi. 
Pakalpojumu lietotājam 
24 stundu laikā jāpaziņo 
Pakalpojumu sniedzējam 
par notikušo ugunsgrēku 
vai ugunsdzēsības sistē-
mas pārbaudi un jāizsauc 
Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvis aizbīdņa no-
plombēšanai. 

42. Lietot ūdeni no 
ugunsdzēsības hidran-
tiem ir atļauts tikai uguns-
grēka gadījumā un Pakal-
pojumu sniedzēja vaja-
dzībām. 

43. Pakalpojumu snie-
dzējs atsevišķos gadīju-
mos var atļaut lietot ūde-
ni no ugunsdzēsības hid-
rantiem, ja par izlietoto 
ūdeni tiek samaksāts, at-
bilstoši komercuzskaites 
mēraparāta rādījumiem, 
ja tāds ir uzstādīts, vai 
pamatojoties uz Pakalpo-
juma sniedzēja veikto ap-
rēķinu. 

3.5. Brīvkrānu 
izmantošanas 
kārtība

44. Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs likvidēt 
ūdens brīvkrānus vietās, 
kur nekustamā īpašuma 
īpašniekiem ir nodrošinā-
ta iespēja izbūvēt ūdens-
vada ievadu un saņemt 
centralizētus ūdensapgā-
des pakalpojumus. 

45. Lai izmantotu ūdens 
brīvkrānus ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu no-
drošināšanai nekustama-
jā īpašumā, Pakalpojumu 
lietotājam ir jānoslēdz 
Pakalpojuma līgums ar 
Pakalpojumu sniedzēju. 

46. Gadījumos, ja tiek 
konstatēts brīvkrāna bo-
jājums, par to nekavējo-
ties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam vai policijai. 

47. Pakalpojumu lie-
totājam, kam ir noslēgts 
līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu 
nodrošināšanu nekusta-
majam īpašumam, izman-
tojot ūdens brīvkrānu, pa-
tērēto ūdens daudzumu 
no brīvkrāna nosaka pēc 
komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumiem vai ūdens 
patēriņa normas, kas no-
teikta noteikumu 2. pieli-
kumā. 

4. Sabiedriskā 
ūdenssaimniecības 
pakalpojuma 
līgumā ietveramie 
noteikumi, 
līguma slēgšanas, 
grozīšanas un 
izbeigšanas 
kārtība
4.1. Pakalpojuma 
līguma slēgšana 
un tajā ietveramie 
noteikumi

48. Pakalpojuma līgu-
mu ar Pakalpojumu snie-
dzēju slēdz: 

48. 1. nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs; 

48. 2. dzīvojamās mā-
jās, kas ir sadalītas dzīvok-
ļu īpašumos - dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieks 
(tiešo maksājumu sistē-
ma) vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopības pilnvarotā 
persona, attiecīgās dzī-
vojamās mājas īpašnieka 
vārdā, ja tas paredzēts 
dzīvojamās mājas pārval-
dīšanas uzdevumā vai dzī-
vokļu īpašnieku kopības 
lēmumā, vai pašvaldības 

pilnvarots pārvaldnieks, 
gadījumos, kad dzīvoja-
mās mājas pārvaldīšanas 
tiesības nav pārņemtas 
no pašvaldības; 

48.3. dzīvojamās mājās, 
kas nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos – dzīvojamās 
mājas īpašnieks (kopīpaš-
nieki) vai kāds no nekus-
tamā īpašuma kopīpaš-
niekiem, kas pilnvarots 
citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu, vai neuzdo-
tās lietvedības ietvaros; 

48.4. nedzīvojamo ēku 
gadījumos - visi kopīpaš-
nieki vai kāds no nekusta-
mā īpašuma kopīpašnie-
kiem, kas pilnvarots citu 
kopīpašnieku vārdā slēgt 
līgumu; 

48.5. persona, kas veic 
būvdarbus nekustamajā 
īpašumā un izmanto sa-
biedriskos ūdenssaimnie-
cības pakalpojumus būv-
niecības laikā; 

48.6. persona, kura cen-
tralizētajā kanalizācijas 
sistēmā novada grunts-
ūdeņus un/vai lietus no-
tekūdeņus. 

49. Pakalpojuma līgu-
ma sagatavošanai, Pakal-
pojuma līguma slēdzējs 
iesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam iesniegumu 
(4. pielikums), norādot lī-
guma slēgšanai nepiecie-
šamās Pakalpojumu snie-
dzēja noteiktās ziņas un 
pievienojot sekojošo: 

49.1. dokumentu, kas 
apliecina nekustamā 
īpašuma piederību, ja ir 
attiecināms uz attiecī-
go Pakalpojuma lietotā-
ju (zemesgrāmatas akts, 
pirkšanas un pārdošanas 
līgums, maiņas līgums, 
dāvinājuma līgums vai 
cits dokuments, kas aplie-
cina, ka īpašuma tiesības 
no atsavinātāja pāriet ie-
guvējam, vai spēkā stājies 
tiesas spriedums, manto-
juma apliecība u. c. ); 

49.2. informāciju par 
nekustamā īpašuma lieto-
šanas veidu; 

49. 3. dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas līgumu vai 
dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmumu par Pakalpo-
juma līguma slēgšanu; 

49.4. ja Pakalpojuma 
līgumu paraksta pilnva-
rota fiziska persona un šis 
pilnvarojums neizriet no 
likuma – dokumentu, kas 
apliecina šīs fiziskās per-
sonas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu; 

49.5. tehnisko informā-
ciju (izpildmērījumu vai 
shēmu) par vietējo ūdens 
ieguves vietu un/vai no-
tekūdeņu decentralizēto 
savākšanas sistēmu, ja Pa-
kalpojuma līguma slēdzē-
jam tādas ir; 

49.6. informāciju par 
izvēlēto norēķinu veidu 
- tiešais maksājums vai 
maksājums ar pilnvarotas 
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personas (pārvaldnieka) 
starpniecību. 

50. Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs, ja tas ne-
pieciešams Pakalpojuma 
līguma noslēgšanai, apse-
kot Pakalpojumu lietotāja 
iekšējos un ārējos ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
tīklus, lai pārliecinātos, 
ka iesniegtā informācija 
ir patiesa, atbilstoša fak-
tiskai situācijai un tā ir 
pietiekama Pakalpojuma 
līguma noslēgšanai. 

51. Pakalpojumu lieto-
tājs pirms Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas infor-
mē Pakalpojumu sniedzē-
ju, ja tas tehnoloģiskajos 
procesos izmanto vai ja 
ražošanas tehnoloģiskajā 
procesā rodas normatīva-
jos aktos definētās priori-
tārās vai bīstamās vielas 
vai to grupas, par kurām 
sniegta detalizēta infor-
mācija iesniegumā, lai sa-
ņemtu atļauju piesārņojo-
šās darbības veikšanai, un 
kuras var tikt novadītas 
centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā. 

52. Ja Pakalpojuma lī-
guma slēdzējs, pārņemot 
nekustamo īpašumu, nav 
pieaicinājis Pakalpojuma 
sniedzēju komercuzskai-
tes mēraparāta rādīju-
mu fiksēšanai vai nevar 
uzrādīt komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu fik-
sēšanas dokumentu (pie-
mēram, rādījumu nodo-
šanas-pieņemšanas aktu), 
Pakalpojuma līguma 
slēdzējam norēķini par 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem jāsāk ar Pakal-
pojumu sniedzēja pēdējo 
konkrētajā īpašumā uz-
skaitīto komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu. 

53. Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs uzsākt 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanu Pakal-
pojuma līguma slēdzējam 
pirms Pakalpojuma līgu-
ma noslēgšanas proce-
dūras pabeigšanas, bet 
ne ilgāk kā 1 (vienu) mē-
nesi, skaitot no rakstveida 
iesnieguma saņemšanas 
no Pakalpojumu saņēmē-
ja par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu 
un Pakalpojuma līguma 
slēgšanu. 

54. Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārtraukt 
Pakalpojuma līguma no-
slēgšanas procedūru, no-
sūtot Pakalpojuma līgu-
ma slēdzējam rakstveida 
paziņojumu, ja Pakalpoju-
ma līguma slēdzējs: 

54.1.1 (viena) mēne-
ša laikā no Pakalpojumu 
sniedzēja pieprasījuma 
nav iesniedzis pieprasītos 
dokumentus un informā-
ciju atbilstoši prasībām; 

54.2. nav veicis vai nav 
vienojies ar Pakalpojumu 
sniedzēju par komercuz-
skaites mēraparāta mez-

gla izbūvi; 
54.3. nav nodrošinājis, 

ka ūdensapgādes ievada 
un/vai kanalizācijas iz-
vada tehniskais stāvoklis 
atbilst ekspluatācijas pra-
sībām. 

55. Pakalpojuma lī-
guma noslēgšanas pro-
cedūras pārtraukšanas 
gadījumā, Pakalpojumu 
sniedzējs nosūtītajā rakst-
veida paziņojumā norāda 
datumu un laiku, kādā tiks 
pārtraukta ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu snieg-
šana Pakalpojuma līguma 
slēdzēja nekustamajam 
īpašumam un pievieno 
aprēķinu par Pakalpoju-
ma līguma noslēgšanas 
procedūras laikā sniegta-
jiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, kas 1 
(viena) mēneša laikā jāap-
maksā Pakalpojuma līgu-
ma slēdzējam uz Pakalpo-
jumu sniedzēja rakstvei-
da paziņojumā norādīto 
bankas kontu. 

56. Pakalpojuma līgums 
tiek sagatavots 1 (viena) 
mēneša laikā no visu do-
kumentu iesniegšanas. 
Minētais termiņš tiek 
skaitīts no dienas, kad 
Pakalpojumu sniedzējs ir 
saņēmis no Pakalpojuma 
līguma slēdzēja visus ne-
pieciešamos dokumentus 
Pakalpojuma līguma no-
slēgšanas procedūras pa-
beigšanai. 

57. Pakalpojuma līgu-
mā papildus citos norma-
tīvajos aktos noteiktajam 
iekļaujamas vismaz šādas 
ziņas un nosacījumi: 

57.1. informācija par lī-
dzējiem; 

57.2. sniegtā ūdens-
saimniecības pakalpoju-
ma veids un izmantoša-
nas mērķis; 

57.3. adrese, kurā pa-
kalpojums tiek sniegts; 

57.4. Pakalpojuma lī-
guma un pakalpojuma 
sniegšanas sākuma da-
tums (ja tie nesakrīt); 

57.5. maksa par sniegto 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumu; 

57.6. pakalpojumu uz-
skaites kārtība; 

57.7. līgumsods vai sa-
maksas nokavējuma pro-
centi. 

58. Pakalpojuma līgu-
mam pievienojams Pakal-
pojumu sniedzēja sagata-
vots Tīklu apkalpošanas 
robežu akts, kurā, ja ne-
pieciešams, tiek norādītas 
arī notekūdeņu paraugu 
ņemšanas vietas (kontro-
lakas). Akts ir neatņema-
ma Pakalpojuma līguma 
sastāvdaļa. 

59. Iebildumi par Pa-
kalpojumu sniedzēja iz-
rakstīto rēķinu Pakalpoju-
mu lietotājam jāiesniedz 
rakstiskā veidā līdz mēne-
ša 25. datumam. Iesnieg-
tie iebildumi neatbrīvo 
no rēķina samaksas pilnā 

apmērā Pakalpojuma lī-
gumā noteiktajā termi-
ņā. Pamatotu iebildumu 
gadījumā Pakalpojumu 
sniedzējs veic korekcijas, 
izrakstot rēķinu par nāka-
mo norēķinu periodu. 

60. Pakalpojuma līgu-
ma noteikumu izpildes 
kontrolei Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pār-
baudīt Pakalpojumu lie-
totāja īpašumā esošās 
iekšējās un ārējās ūdens-
apgādes un kanalizācijas 
sistēmas un to darbību. 
Pakalpojumu sniedzējs 
par to informē Pakalpo-
jumu lietotāju, kurš nav 
tiesīgs aizliegt Pakalpoju-
mu sniedzējam veikt inže-
nierkomunikāciju pārbau-
di. Ja veiktās pārbaudes 
rezultātā tiek konstatēti 
pārkāpumi Pakalpojuma 
līguma noteikumos, Pa-
kalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt pakal-
pojuma sniegšanu līdz 
brīdim, kad Pakalpojumu 
lietotājs ir novērsis kon-
statētos pārkāpumus vai 
vienojies ar Pakalpojumu 
sniedzēju par pārkāpumu 
novēršanas kārtību un 
termiņiem. 

61. Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs veikt Pakal-
pojumu lietotāja iesniegto 
datu atbilstības pārbau-
di, nolasot faktiskos ko-
mercuzskaites mēraparāta 
rādījumus par Pakalpo-
jumu lietotājam sniegto 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumu daudzumu un, ja 
tiek konstatēta neatbilstī-
ba Pakalpojumu lietotāja 
iesniegtajiem datiem, Pa-
kalpojumu sniedzējs veic 
pārrēķinu, un Pakalpoju-
mu lietotājs veic samaksu 
atbilstoši faktiskajiem rā-
dījumiem. 

62. Ja personai ir parā-
di par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, ko tā 
saņem no Pakalpojumu 
sniedzēja tās īpašumā vai 
valdījumā esošajos ne-
kustamajos īpašumos un 
šī persona vēlas ar Pakal-
pojumu sniedzēju noslēgt 
līgumu par pakalpojumu 
saņemšanu citā īpašumā, 
Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pieprasīt Civilli-
kumā paredzētu saistību 
izpildes nodrošinājumu 
(drošības naudas iemaksu 
u. tml. ) vai atteikties slēgt 
jauno Pakalpojuma līgu-
mu, kamēr šī persona nav 
nokārtojusi parādus vai 
nav noslēgusi ar Pakalpo-
jumu sniedzēju vienoša-
nos par minēto parādu 
nokārtošanas kārtību. 

63. Sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu ap-
joma kontrolei Pakalpo-
jumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmērapa-
rātus, rakstiski paziņojot 
par to Pakalpojumu lieto-
tājam vai, ja kontrolmēra-
parāts tiek uzstādīts Pa-

kalpojuma lietotāja atbil-
dības robežās, saskaņojot 
ar Pakalpojumu lietotāju. 
Pakalpojumu lietotājs nav 
tiesīgs traucēt Pakalpoju-
mu sniedzējam veikt kon-
trolmērījumus. 

64. Pakalpojumu snie-
dzējs nosaka kontroles 
mērījumu periodu. Ja 
starpība starp patērētā 
ūdens daudzumu pēc 
komercuzskaites mērapa-
rāta rādījumiem un kon-
troles mēraparāta rādīju-
miem ir lielāka par 20%, 
turpmākos norēķinus, bet 
ne ilgāk kā 3 (trīs) mēne-
šus, veic pēc kontroles 
mēraparāta. Minētajā lai-
ka periodā Pakalpojumu 
sniedzējs un Pakalpoju-
mu lietotājs vienojas par 
patērētā ūdens daudzu-
ma uzskaites turpmāko 
kārtību un izdara grozīju-
mus Pakalpojuma līgumā, 
ja tas nepieciešams. 

4.2. Pakalpojuma 
līguma grozīšanas 
kārtība

65. Pakalpojuma līgu-
mu var grozīt, abām pu-
sēm par to rakstiski vie-
nojoties. 

66. Normatīvo aktu 
izmaiņu gadījumā, kas 
būtiski groza Pakalpoju-
ma līguma noteikumus, 
Pakalpojuma līguma no-
teikumi tiek piemēroti un 
izpildīti tiktāl, ciktāl tie 
nav pretrunā ar normatī-
vā akta regulējumu. 

67. Gadījumā, ja ir veik-
ti būvdarbi, kas izmaina 
Pakalpojuma līgumā ie-
kļauto Tīklu apkalpošanas 
robežu aktu, Pakalpoju-
mu sniedzējs sagatavo 
aktuālo Tīklu apkalpoša-
nas robežu aktu un tā ori-
ģināleksemplāru nosūta 
Pakalpojumu lietotājam. 
Aktuālais Tīklu apkalpo-
šanas robežu akts stājas 
spēkā 1 (viena) mēneša 
laikā, skaitot no tā nosū-
tīšanas dienas Pakalpoju-
mu lietotājam. 

4.3. Pakalpojuma 
līguma izbeigšanas 
kārtība

68. Pakalpojuma līgums 
ir spēkā līdz brīdim, kad: 

68. 1. puses Pakalpo-
juma līgumu izbeidz sav-
starpēji vienojoties; 

68.2. Pakalpojuma lī-
gums, 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš rakstiski 
brīdinot, tiek izbeigts pēc 
Pakalpojumu lietotāja 
pieprasījuma; 

68.3. Pakalpojuma līgu-
mu noteikumu 69. punktā 
paredzētajā kārtībā iz-
beidz Pakalpojumu snie-
dzējs; 

68.4. beidzas Pakalpo-
juma līguma termiņš; 

68.5. ir atsavināts ne-
kustamais īpašums un 
jaunais īpašnieks 1 (viena) 
mēneša laikā no nekusta-

mā īpašuma atsavināša-
nas brīža nav nodrošinājis 
jauna Pakalpojuma līgu-
ma noslēgšanu. 

69. Pakalpojumu snie-
dzējs var vienpusēji iz-
beigt Pakalpojuma līgu-
mu: 

69.1. ja mainoties ne-
kustamā īpašuma īpašnie-
kam vai valdītājam, jau-
nais īpašnieks vai valdītājs 
iesniegumu Pakalpojuma 
līguma noslēgšanai ir ie-
sniedzis, bet Pakalpoju-
mu lietotājs paziņojumu 
par Pakalpojuma līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis; 

69.2. Pakalpojumu lie-
totājam izbeidzas valdī-
juma tiesības (piemēram, 
no pārvaldīšanas saistī-
bām izrietošus Pakalpo-
juma līgumus izbeidz dzī-
vokļu īpašnieku kopības 
noteiktajā datumā); 

69.3. pilnvarotās perso-
nas maiņas gadījumā; 

69.4. ja Pakalpojumu 
lietotājs ir mainījis Pakal-
pojuma līgumā noteikto 
ūdensapgādes izmanto-
šanas mērķi; 

69.5. ja Pakalpojumu 
lietotājs vairāk kā 6 (se-
šus) mēnešus Pakalpo-
jumu sniedzējam nav ie-
sniedzis informāciju par 
lietoto pakalpojumu ap-
jomu, nav informējis par 
ūdenssaimniecības pakal-

pojumu nelietošanu un 
nav atbildējis uz Pakalpo-
jumu sniedzēja rakstisko 
brīdinājumu par Pakalpo-
juma līguma laušanu. 

70. Izbeidzot Pakalpo-
juma līgumu, Pakalpoju-
mu sniedzējs nekustama-
jam īpašumam pārtrauc 
sniegt ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpo-
jumus. 

71. Ja Pakalpojuma lī-
gums tiek izbeigts, Pa-
kalpojuma lietotāja pie-
nākums ir veikt galīgo 
norēķinu Pakalpojuma 
sniedzēja noteiktajā ter-
miņā par saņemtajiem 
ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem. 

5. Administratīvā 
atbildība par 
noteikumu 
pārkāpšanu

72. Par noteikumu 21. , 
33. , 35. , 36. , 41. , 42. un 
45. punktā minēto prasī-
bu neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskām 
personām no piecdesmit 
euro līdz trīssimt piecdes-
mit euro, bet juridiskām 
personām no simt līdz 
tūkstoš četrsimt euro. 

73. Noteikumu izpildi 
kontrolēt un sastādīt ad-
ministratīvos protokolus 
savas kompetences ro-

1. pielikums
Maksi-

māli pie-

ļaujamās 

koncen-

trācijas 

Nr.p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli 

pieļaujamā 

koncentrā-

cija  (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 385
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš 

(ĶSP) 
675

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš 
(BSP5) 

310

4. Kopējais fosfors 15
5. Kopējais slāpeklis 60

2. pielikums

Ūdens 

patēriņa 

norma 

komerc-

uzskaitei 

Nr.p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena ie-

dzīvotāja 

ūdens 

patēriņš 

diennaktī 

(vidēji 

gadā) l/dn

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar 
centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju un karstā ūdens 
apgādi 

200

2. Daudzdzīvokļu ēkas ar 
centralizētu ūdensapgādi un 
kanalizāciju

120

3. Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (ar 
vannām un dušām) 

300

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas 
un vietējo kanalizāciju 

50

Ūdens 

patēriņa 

norma 

komerc-

uzskaitei

Nr.p.k.

Dzeramā ūdens patērētājs

Patēriņa 

norma uz 

vienu mā-

jlopu (m3/

mēn) 

1. Liellopi 3
2. Jaunlopi 1
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3. pielikums

Krustpils novada pašvaldībai

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

(fi ziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)

 
(adrese)

 
(tālruņa numurs)

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS

Par objekta pievienošanu  pagastā: 

  ūdensvada tīklam   kanalizācijas tīklam

Privātmājai/ daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot)

Objekta adrese  

kadastra apzīmējums 

(Individuālais pasūtītājs* – uzrāda uzskaitījumu plānotajam ūdens patēriņam)

(Komerciālais pasūtītājs** – uzrāda plānotā izmantojamā ūdens daudzumu vidēji m³/ dnn; maksimāli m³/dnn)

Papildus informācija: 

Pielikumā: 

  Zemes gabala robežu plāns (kopija);
  Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona;
  Nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišana personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, 
kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
   

Īpašas prasības: 

*Individuālais pasūtītājs – fi ziska vai juridiska persona, kas vēlas saņemt dzeramo ūdeni no maģistrālajiem ūdensvada tīkliem un/vai novadīt notekūde-
ņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.
** Komerciālais pasūtītājs – juridiska persona, kura savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai vēlas saņemt dzeramo ūdeni un/vai novadīt notekūde-
ņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt 

20 .gada . ,                                                             
(vieta)   (paraksts, paraksta atšifrējums)

4.pielikums

Krustpils novada pašvaldībai

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV-5202

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

(fi ziskas personai- personas kods / juridiskai personai – reģ. Nr.)

 
(adrese)

 
(tālruņa numurs)

IESNIEGUMS
 

1. Vēlos slēgt līgumu objektā  par 
(atzīmēt atbilstošo ):                                                          (adrese)

 aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
  aukstā ūdens piegādi
 kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu

2. Informācijas par pieslēgumiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas  kliem (atzīmēt atbilstošo ar ):
pieslēgums ūdensapgādes  klam – nav  ;  ir   

pieslēgums kanalizācijas  klam – nav  ;  ir   

3. Informācijas par uzstādītajiem aukstā ūdens patēriņa skai  tājiem (atzīmēt atbilstošo ar ):
skai  tājs  nav uzstādī  

 ir uzstādī   (norādīt informāciju zemāk):
skai  tāja numurs  sākotnējais rādījums 
skai  tāja numurs  sākotnējais rādījums

Apliecinu, ka esmu iepazin-ies/-usies ar norma  vajiem ak  em, kas regulē ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu patērē-
tājam, to skaitā ar Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas kār  ba Jēkabpils novadā”, kā arī ar piedāvātā līguma noteikumiem un piekrītu  em.

20 .gada . ,                                                             
(vieta)   (paraksts, paraksta atšifrējums)

bežās ir tiesīgas Pakalpo-
jumu sniedzēja amatper-
sonas, ja tiesības sastādīt 
administratīvo protokolu 
viņiem noteiktas pašval-
dības iekšējos normatīva-
jos aktos. 

74. Administratīvos 
protokolus izskata Krust-
pils novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 

75. Administratīvā soda 
uzlikšana neatbrīvo pār-
kāpējus no šo noteikumu 
pildīšanas. 

6. Noslēguma 
jautājumi

76. Nekustamajos īpa-
šumos, kuros nodarbojas 
ar sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu snieg-
šanu vai pārtikas pro-
duktu ražošanu, un kuru 
kanalizācijas tīklā līdz no-
teikumu spēkā stāšanās 
dienai nav ierīkoti tauku 
uztvērēji, tie ir ierīkojami 
1 (viena) gada laikā no 
noteikumu spēkā stāša-
nās dienas. 

77. Līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai no-
slēgto Pakalpojuma līgu-
mu noteikumi ir spēkā tik-
tāl, ciktāl tie nav pretrunā 
ar Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likuma regulē-
jumu, tā saistīto norma-
tīvo aktu regulējumu un 
šiem noteikumiem. Pret-
runu konstatēšanas ga-
dījumā, Pakalpojumu lie-
totājam un Pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums 
nodrošināt Pakalpojuma 
līguma pārslēgšanu jaunā 
redakcijā. Līdz Pakalpoju-
ma līguma pārslēgšanas 
jaunā redakcijā, pretrunu 
gadījumos ir piemērojami 
Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likuma 6. pan-
ta ceturtās daļas 3. pun-
ktā minētie sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakal-
pojuma līguma noteikumi 
un šie noteikumi. 

78. Ar šo saistošo no-
teikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Krustpils 
novada pašvaldības 2010. 
gada 21. jūlija saistošie 
noteikumi Nr. 2010. /17 
“Par ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīklu un būvju 
ekspluatāciju, lietošanu 
un aizsardzību Krustpils 
novadā”. 

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepiecie-

šamības pamatojums

Stājoties spēkā Ūdens-
saimniecības pakalpoju-
mu likumam, vietējai paš-
valdības domei jāizdod 
saistošie noteikumi, ku-
ros paredz: kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai 
kanalizācijas tīkli un bū-
ves tiek pievienotas cen-
tralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai vai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai; 

centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas un cen-
tralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzī-
bas prasības; sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakal-
pojuma līgumā ietvera-
mos noteikumos, kā arī tā 
slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas noteikumus 
un brīvkrānu izmantoša-
nas kārtību. 

Viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām 
ir ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas 
organizēšana savā admi-
nistratīvajā teritorijā. Sais-
tošie noteikumi nepiecie-
šami, lai noteiktu sabied-
risko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu pa-
kalpojumu pieejamību un 
nepārtrauktību, uzlabotu 
vides kvalitāti un dabas 
resursu racionālu izman-
tošanu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts

Saistošie noteikumi no-
saka sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpo-
jumu (turpmāk – ūdens-
saimniecības pakalpoju-
mi) sniegšanas un lietoša-
nas kārtību, lai veicinātu 
kvalitatīvu pakalpojumu 
pieejamību un nodroši-
nātu Pakalpojumu lieto-
tājus ar nepārtrauktiem 
pakalpojumiem, uzlabotu 
vides situāciju Krustpils 
novadā un dabas resursu 
racionālu izmantošanu. 

3. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu 
neietekmēs. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietek-

mi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības terito-

rijā

Uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē. 

5. Informācija par ad-

ministratīvajām proce-

dūrām

Fiziskām un juridiskām 
personām, kuras vēlas 
pieslēgt savus objektus 
ūdensvada un kanalizā-
cijas tīkliem, jāvēršas pie 
pakalpojumu sniedzēja – 
komunālās saimniecības 
nodaļas, pagasta pārval-
des, lai saņemtu tehnis-
kos noteikumus. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar privāt-

personām

Konsultācijas ar privāt-
personām nav notikušas. 
Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks” 
un pašvaldības mājaslapā 
www. krustpils. lv interne-
tā.  

Domes priekšsēdētājs              

K.  Pabērzs
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Krustpils novada dome pārdod nekustamo īpašumu Madonas iela 
21, Jēkabpilī, kadastra Nr. kadastra Nr. 5601 001 3225 par brīvu cenu – 
9900 EUR apmērā. 

Pieteikums par nekustamā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī pirk-
šanu iesniedzams Krustpils novada pašvaldībā (Rīgas iela 150a, Jēkab-
pilī) desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas “Latvijas 
Vēstnesī”.

Tālrunis uzziņām 26627525.
Krustpils novada dome atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu 

soli automobili VW TRANSPORTER, 1.reģistrācijas datums 24.05.2005., 
valsts reģistrācijas numurs JJ804, noskrējiens 316695 km. 

Izsoles sākumcena – EUR 2280, 
Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 15, 
Izsoles solis – EUR 100.                                     
Izsole notiks 2018. gada 8. novembrī plkst. 10.10 Krustpils no-

vada domē,  norādītā telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 
Pieteikties izsolei var: 1)elektroniski  uz e-pastu: ilze.stupane@krust-

pils.lv, nākamā dienā pēc sludinājuma publikācijas ofi ciālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018. gada 7. novembra plkst. 17.00; 2) klātie-
nē pēc adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, 28. kabinetā  no 2018. gada 
1.novembra līdz 2018. gada 7. novembra plkst. 17.00        

Tālrunis uzziņām 26627525 ar izsoles nolikumu var iepazīties tīmek-
ļa vietnē:  http://www.krustpils.lv. 

Krustpils novada pašvaldība 
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
ietvaros izbūvēja automašīnu 
stāvlaukumu, kā arī ierīkoja ap-
gaismojumu un uzstādīja video-
novērošanas sistēmu. 

No šī brīža dabas parka apmek-
lētājiem tiek piedāvāta ērta auto 
stāvvieta, tā tiks apgaismota un 
to klāj asfaltbetona un bruģa se-
gums. Automašīnu stāvlaukumā 
ir paredzētas 2 stāvvietas cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem un 

1 stāvvieta autobusa novietoša-
nai. Ideja par stāvlaukuma izveidi 
radās brīdī, kad tika manīts, ka 
transports tiek novietots vietās, 
kur tas nav atļauts, vai vietās, kur 
tā novietošana apdraud apmek-
lētāju drošību vai dabas vērtību 
saglabāšanu. Visas projektā plā-
notās aktivitātes tika plānotas, lai 
samazinātu dabas parka “Lauke-
zers” apmeklētāju radīto antro-
pogēno slodzi un tās iespējamo 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām. 

Stāvlaukuma izbūves dar-
bi tika veikti atbilstoši iepirku-

mam Nr. KNP 2017/35/ERAF un 
izstrādātajam būvprojektam. 
Būvdarbus veica būvuzņēmējs 
SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību  
nodrošināja IK “CB TESTS”, savu-
kārt autoruzraudzību veica SIA 
“PROJEKTGRUPA”.  Būvdarbi tika 
veikti laikā, atbilstoši būvniecības 
normatīviem un standartiem, ie-
vērojot darba drošības noteiku-
mus, profesionālā līmenī, labā 
kvalitātē un līgumā paredzētajā 
termiņā. 

Projekta Nr.5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
īstenošana tika uzsākta 2017. 
gada 10. jūlijā un jāveic līdz  2018. 
gada 9. decembrim. Proje kta va-
dību nodrošina Krustpils novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Vita Salmiņa, 
projektu koordinatore Tamāra 
Latiševa un projektu administra-
tore Solvita Čandere.   

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Pie Laukezera galvenās pludmales 
izbūvēts automašīnu stāvlaukums, ierīkots 
apgaismojums un videonovērošanas sistēma

Paziņojums
par paredzētās darbības - Derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas paplašināšana  atradnē „Aiviekste kreisais 
krasts” Krustpils novadā, variešu pagastā, ietekmes uz vidi 
novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.5-
02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, 
tiek uzsākta sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adre-
se: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, paredzētajai 
darbībai

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināša-
na valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais 
krasts” un atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas 
krājumu teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā

Paredzētās darbības vieta ietvers zemes īpašumus:
• Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
• Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130;
• Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128;
• Mazlazdas, kadastra nr.56680020143;
• Vēzenes, kadastra nr.56680020120;
• Vēzenes Kadastra Nr.56680020116
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.

gada 19. novembrī plkst.16.00, Antūžu kultūras namā, Antūžos, 
Variešu pagastā, Krustpils novadā.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties 
30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas: 

• Krustpils novada domē,  Rīgas iela 150a, Jēkabpils, darba die-
nās, darba laikā;

• Variešu pagasta pārvaldes telpās, Varieši, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, darba dienās, darba laikā 

• Interneta vietnē http://www.plavinudm.lv
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 

dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:
• SIA “Pļaviņu DM”, adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, 

LV-5120, Tālruņa Nr. 29545377 , E-pasta adrese pdm@plavinudm.
lv vai inga.gavena@gmail.com;

• Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-
1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta 
mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

Šī gada 25. septembrī Zivju 
padomes sēdē pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, 
ko veic valsts iestādes vai pašval-
dības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība (izņemot at-
tiecīgās institūcijas kārtējos izde-
vumus)” tika saņemts fi nansiālais 
atbalsts Krustpils novada pašval-
dības iesniegtajam projektam 
“Zivju resursu aizsardzība Krust-
pils novada ūdenstilpēs 2018. 
gadā, 2. kārta”. 

  Krustpils novada pašvaldības 
Vides un civilās aizsardzības die-
nesta darbinieki regulāri uzrauga 
novada ūdenstilpes un organizē 
zivju resursu aizsardzību, kā arī re-
gulāri veic zivju resursu atjauno-
šanas pasākumus, ielaižot ūdens-
tilpēs zivju mazuļus. Lai turpinātu 
uzlabot zivju resursu aizsardzības 

pasākumus ūdenstilpēs, Krust-
pils novada pašvaldība projekta 
ietvaros papildinās materiālteh-
nisko bāzi, iegādājoties videono-
vērošanas kameru, kuru uzstādīs 
uz esošā balsta pie Baļotes ezera, 
GOPRO HE RO6 kameru, kura ir 
ērta, ūdens izturīga un kompakta, 
un kurai piemīt augstas kvalitātes 
foto un video režīmi, profesionālo 
un mobilo UHF radiostaciju /rāci-
jas/, piegaismotāju ciparu nakts 
redzamības ierīcēm un esošajai 
laivai Grand 420 nepieciešamo 
aprīkojumu. 

  Ar iegādāto aprīkojumu Vides 
un civilās aizsardzības dienesta 
speciālisti spēs kvalitatīvāk veikt 
zivju resursu aizsardzības pasāku-
mus vienlaicīgi visos ezeros, no-
drošinot ūdenstilpju pastiprinātu 
kontroli un uzraudzību ikdienā, kā 

arī diennakts gaišajā un tumšajā 
laikā. 

Projekta kopsumma ir EUR 
8994,75, Zivju fonda fi nansējums 
EUR 6656,11 un pašvaldības līdzfi -
nansējums  sastāda EUR 2338,64. 

Projekta jāīsteno līdz 2018. 
gada 26. novembrim. 

Projekta vadītāja ir Tamāra La-
tiševa, Attīstības nodaļas projektu 
koordinatore. 

 Tamāra Latiševa, 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore

Tālr.27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par Krustpils novada ezeru
aizsardzību un aprīkojuma iegādi

Krustpils novada pašvaldība 
informē, ka 2018. gada 19. sep-
tembra domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums “Par Krustpils 
novada attīstības programmas 
2020.-2026. gadam” izstrādes uz-
sākšanu.” Lēmuma ietvaros tika 
apstiprināts attīstības program-
mas izstrādes darba uzdevums 
un izpildes termiņi, kā arī izvei-
dota attīstības programmas iz-
strādes vadības grupa.

Atbilstoši pieņemtajam lēmu-
mam, ir paredzēts izstrādāt paš-

valdības vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentu turpmā-
kajiem 7 gadiem, kurā tiks no-
teiktas vidēja termiņa prioritātes 
un pasākumi pašvaldības ilgter-
miņa uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programmas galve-
nie izstrādes uzdevumi:

1. Defi nēt novada vidējā termi-
ņa stratēģiskos mērķus un rīcību 
kopumu.

2. Izvērtēt un ņemt vērā Zem-
gales plānošanas reģiona spēkā 
esošus teritorijas attīstības plā-

nošanas dokumentus, Krustpils 
novada ilgtspējīgo attīstības stra-
tēģiju un teritorijas plānojumu, 
kā arī to vietējo pašvaldību spēkā 
esošus teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentus, ar kurām 
robežojas Krustpils novads.

3. Apzināt un ņemt vērā ie-
priekš izstrādātos Krustpils no-
vada plānošanas dokumentus, 
jau uzsāktos un ieplānotos infra-
struktūras projektus.

4. Nodrošināt sabiedrības pār-
stāvju līdzdalību attīstības prog-

rammas izstrādē, iesaistot tos 
darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks 
Krustpils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa, kā arī apstipri-
nātā Darba grupa un pieaicinātie 
konsultanti. Attīstības program-
mas izstrāde ilgs līdz 2019. gada 
decembrim. 

Informējam, ka Krustpils nova-
da iedzīvotājiem būs iespējama 
līdzdarboties Attīstības program-
mas izstrādē, piedaloties paš-

valdības rīkotājās darba grupās, 
pašvaldības organizētajā aptaujā 
un publiskajās apspriedēs, par 
minēto aktivitāšu laikiem pašval-
dība informēs turpmākajos raks-
tos, tos ievietojot Krustpils nova-
da pašvaldības mājas lapā www.
krustpils.lv  un informatīvajā iz-
devumā “Krustpils novadnieks”.

Krustpils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu 

speciāliste 

Kristīna Dābola

kristina.dabola@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība uzsāk Krustpils novada pašvaldības attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam izstrādi
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DOMES SĒDES protokols 
Nr. 9, 1. punkts

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 1. punkts nosaka pašvaldī-
bām pienākumu izstrādāt pašvaldības 
teritorijas attīstības programmu un teri-
torijas plānojumu, nodrošināt attīstības 
programmas realizāciju un teritorijas 
plānojuma administratīvo pārraudzību. 

Lēmuma pieņemšanas brīdī ir spēkā 
Krustpils novada attīstības programma 
2013.–2019. gadam. Nākamo septiņu 
gadu periodam (2020. –2026. gadam) ir 
nepieciešams izstrādāt jaunu Krustpils 
novada attīstības programmu, ņemot 
vērā Krustpils novada ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģijā 2013.–2030. gadam no-
teiktos uzstādījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 
6. panta ceturto daļu un 10. pantu, Te-
ritorijas attīstības plānošanas likuma 
12. pantu un Ministra kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, 
atklāti balsojot „par” – Aija Vetere, Egils 
Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevi-
čs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs (jun. ), 
Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Za-
lāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 
Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13 bal-
sis), „pret”– nav, „atturas”– nav, Krust-
pils novada dome nolemj:

1. Uzsākt Krustpils novada attīstības 
programmas 2020. –2026. gadam (turp-
māk – attīstības programma) izstrādi. 

2. Izveidot attīstības programmas iz-
strādes vadības grupu šādā sastāvā:

2.1. Krustpils novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs;

2.2. Krustpils novada pašvaldības iz-
pilddirektors;

2.3. Krustpils novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas pārstāvis;

2.4. Krustpils novada pašvaldības ju-
rists;

2.5. Krustpils novada pašvaldības Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļas finan-
siste;

2.6. Zemgales plānošanas reģiona 
pārstāvis. 

3. Nozīmēt atbildīgo par attīstības 
programmas izstrādes vadības grupas 
vadītāju Krustpils novada pašvaldības 
izpilddirektoru. 

4. Apstiprināt attīstības programmas 
izstrādes darba uzdevumu un izpildes 
termiņus saskaņā ar pielikumu. 

5. Paziņojumu par attīstības prog-
rammas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www. krustpils. 
lv un informatīvajā izdevumā “Krustpils 
Novadnieks”. 

6. Ievietot domes pieņemto lēmumu 
par attīstības programmas izstrādes uz-
sākšanu Teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā (TAPIS). 

7. Lēmumu par attīstības program-
mas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai un Zemgales plānošanas re-
ģionam. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Krustpils novada pašvaldības izpilddi-
rektoram. 

Pielikumā: Darba uzdevums Krustpils 
novada attīstības programmas 2020. 
–2026. gadam izstrādei

[..]

Pielikums 
1. Krustpils novada attīstības prog-

rammas izstrādes pamatojums: 
1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 14. pan-

ta otrās daļas 1. punkts; 
1.3. Attīstības plānošanas sistēmas li-

kuma 6. panta ceturtā daļa; 
1.4. Teritorijas attīstības plānošanas li-

kuma 12. panta pirmā daļa un 22. pants; 
1.5. Ministru kabineta 2012. gada 16. 

oktobra noteikumi Nr. 711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem”; 

1.6. Ministru kabineta 2009. gada 25. 
augusta noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”. 

2. Attīstības programma ir vidēja ter-
miņa attīstības plānošanas dokuments 
(līdz septiņiem gadiem), kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa prioritāšu īstenoša-
nai. 

3. Attīstības programmas izstrādes uz-
devumi: 

3.1. veikt “Krustpils novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam” izvēr-
tējumu, sagatavojot kopsavilkumu par 
sasniegtajiem rezultātiem un priekšliku-
mus iekļaušanai “Krustpils novada attīs-
tības programmā 2020.–2026. gadam”;

3.2. noteikt pasākumu un aktivitāšu 
kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības 
virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegša-
nai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un 
pārbaudāmi, ņemtas vērā Eiropas Savie-
nības struktūrfondu finansējuma iespē-
jas;

3.3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgale 
plānošanas reģiona spēkā esošos terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentus, 
Krustpils novada ilgtspējīgo attīstības 
stratēģiju un teritorijas plānojumu, kā 
arī to vietējo pašvaldību spēkā esošus 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentus, ar kurām robežojas Krustpils 
novads; 

3.4. izstrādājot attīstības programmu, 
apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādā-
tos Krustpils novada plānošanas doku-
mentus, jau uzsāktos un ieplānotos in-
frastruktūras projektus; 

3.5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju 
līdzdalību attīstības programmas izstrā-
dē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, ie-
saistot darba grupās un sabiedriskajās 
apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 
2009. gada 25. augusta noteikumiem 
Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” noteikta-
jam; 

3.6. attīstības programmas izstrādi 
veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām un 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas iz-
strādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem 
attīstības programmu izstrādei reģionā-
lā un vietējā līmenī”. 

4. Attīstības programmu, atbilstoši 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības doku-
mentos definētajiem stratēģiskajiem 
mērķiem un prioritātēm, veido vairāku 
daļu kopums:

4.1. Pašreizējās situācijas raksturojums 
un analīze;

4.2. Stratēģiskā daļa;
4.3. Rīcības plāns un investīciju plāns;
4.4. Ieviešanas uzraudzības plāns;
4.5. Ietekmes vidi stratēģiskais novēr-

Par Krustpils novada attīstības programmas 
2020.–2026. gadam izstrādes uzsākšanu

tējums (ja saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu tas ir nepieciešams). 
5. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
1.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
izstrādes uzsākšanu 

2018. gada 
septembris

1.2. Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu no-
sūtīšana plānošanas reģionam, Latvijas Republikas Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievietošana Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un paziņoju-
ma publicēšana mājas lapā www. krustpils. lv un informatīvajā 
izdevumā „Krustpils Novadnieks”. 

2018. gada 
septembris

1.3. Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalī-
bas plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identifi cēša-
na. 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 
apspriešana vadības grupā/darba grupā. 

2018. gada 
oktobris

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabied-
rības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā 
un vietējā laikrakstā 

2018. gada 
oktobris

1.5. Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 
dokumentu analīze (t. sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām) 

2018. gada no-
vembris līdz 2019. 
gada februāris

1.6. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru spe-
ciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2019. gada marts 
līdz 2019. gada 
aprīlis 

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apko-
pošana 

2018. gada no-
vembris līdz 2019. 
gada janvāris

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
2.1. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālo 
vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekci-
ju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz 
vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides 
pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novēr-
tējuma nepieciešamības izvērtēšanai. 

2018. gada 
septembris līdz 
2018. gada 
oktobris

3. Attīstības programmas 1. redakcijas izstrāde
3.1. Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izstrāde 2019. gada feb-

ruāris līdz 2019. 
gada maijs

3.2. Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana 
vadības grupā 

2019. gada jūnijs

4. Publiskā apspriešana un saskaņošana
4.1. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un attīstības prog-
rammas projekta nodošanu plānošanas reģionam. 

2019. gada jūlijs

4.2. Paziņojuma par attīstības programmas projekta publisko ap-
spriešanu publicēšana mājas lapā un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā 

2019. gada jūlijs

4.3. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas or-
ganizēšana 

2019. gada au-
gusts līdz 2019. 
gada septembris 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 2019. gada 
septembris 

4.5. Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas re-
zultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana 

2019. gada 
oktobris 

4.6. Attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma 
izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā un pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā. 

2019. gada 
oktobris

5. Attīstības programmas gala redakcijas
5.1. Attīstības programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot 
vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos 
atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus 

2019. gada 
novembris 

5.2. Novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājas lapā 
un vietējā laikrakstā 

2019. gada 
decembris 

5.4. Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publis-
košana un iesniegšana VARAM un plānošanas reģionam 

2019. gada 
decembris 

6. Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt:
6.1. saņemot no Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Vides pārskata izs-

trādi;
6.2. pēc attīstības programmas 1. redakcijas izstrādes. 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) K. Pabērzs

Sēdes protokolētājs (personiskais paraksts) R. Ivanova
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EIROPAS SPORTA NEDĒĻA KRUSTPILS NOVADĀ
ESI KUSTĪGS! ESI VESELĪGS!

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notika jau ceturto gadu. Tradicionāli un nemainīgi tā norisinās no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis bija mainīt iedzīvotāju 
paradumus un aicināt būt fi ziski aktīvākiem. Arī Krustpils novada iedzīvotājiem bija iespēja iesaistīties dažādās sportiskās un veselību veicinošās fi ziskajās aktivitātēs.

Paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās, lai Eiropas Sporta nedēļa varētu norisināties Krustpils novadā – gan Krustpils novada izglītības iestādēm, skriešanas entuziastu 
grupai “Krokus”,  biedrībai  “Jāņa Āboliņa sporta klubs”, gan citiem brīvprātīgajiem, kā arī aktīvajiem dalībniekiem, kuru skaits mērāms nepilnos divos simtos.

Eiropas sporta nedēļas ietva-
ros Krustpils novada pašvaldība 
un skriešanas entuziastu gru-
pa “KROKUS” aicināja ikvienu 
izbaudīt skriešanas burvību 
dabas parkā “Laukezers” skrē-
jienā “SPORTS VIENO”. Kopumā 
uz starta izgāja 68 dalībnieki 8 
vecuma grupās. Vecākie dalīb-
nieki sacentās 6 km, 4 km un 2 
km distancēs, bet paši mazākie 
veica 300 m un 600 m garas dis-
tances. Atsaucība pasākumam 
bija gana liela, kopumā skrē-
jienā piedalījās 68 dalībnieki, 
kurus atbalstīt bija ieradušies 
arī līdzjutēji. Pasākumu organi-
zatori kārtējo reizi pārliecinājās, 
ka daudzās ģimenēs skriešana 
ir cieņā. Paldies vecākiem par 
uzdrīkstēšanos skriet pašiem 
un mudināt skriet arī bērnus.

Kā pirmie 300m skriešanas 
distanci veica paši mazākie I 
grupas dalībnieki. Meiteņu gru-
pā pirmā vieta Madarai Timko, 
otrā Samantai Prokofjevai, bet 
trešā Renātei Elksnītei. Ātrākais 
no zēniem Francis Romanovs-
kis. II grupā sacensību distanci 
veica  10 dalībnieki. Ātrākais no 
zēniem izrādījās Dāvis Līcītis, aiz 

viņa palika Matīss Žukavsks, bet 
trešais Roberts Luksts. Meite-
nēm ātrākā bija Annija Grandā-
ne, otrā ātrākā Kitija Prokofjeva, 
savukārt trešajā vietā ierindojās 
Margarita Romanovska. III gru-
pā startēja 11 dalībnieki no ku-
riem ātrāko rezultātus uzrādīja 
Ieva Luksta un Markuss Rulietis. 
Otrajā vietā palika Emīls Rulie-
tis, bet trešā vieta Andris Ruh-
manis. IV grupā labākie izrādījās 
Diāna Ļūļāka un Lauris Gaidelis. 
Otrajā vietā palika Kitija Elks-
ne un Svens Spēks, bet trešajā 
Elizabete Medzjuta un Jānis 
Čugunovs. V grupā nepārspē-
ti palika Annija Degtereva un 
Matīss Kupcis, sudrabu izcīnīja 
Armands Aivis Gorbačovs, sa-
vukārt bronzu Renārs Vasiļjevs.

Spraigākās cīņas norisinājās 
vecākajās grupās, kur uz starta 
izgāja V,S 18+ un V,S 50+ grupas 
sievietes un vīrieši. V,S 18+ gru-
pā ātrākā bija Jūlija Vēvere, ot-
rajā vietā ierindojās Linda Dub-
kova un trešajā vietā Dina Pole. 
Vīriešu konkurencē pirmā vieta 
Emīlam Desjatnikovam, otrā 
vieta Kalvim Grimzam un god-
pilnā trešā vieta Ivaram Timko. 

V,S 50+  grupā ātrākais bija Aiv-
ars Bondars, savukārt Edvīns 
Broks uzrādīja otro labāko laiku.

Godalgoto vietu ieguvēji tika 
apbalvoti ar īpašām piemiņas 
medaļām, kuru autore ir Ineta 
Dzirkale, kā arī SIA “Ricberry” 
veselīgajiem gardumiem. Pasā-
kuma noslēgumā visi skrējiena 
dalībnieki piedalījās balvu izlo-
zē-loterijā. 

Krustpils novada pašvaldība 
saka lielu paldies visiem skrē-
jiena dalībniekiem par atsaucī-
bu, kā arī paldies par palīdzību 
pasākuma organizēšanā un no-
risē skriešanas entuziastu gru-
pas “KROKUS” pārstāvjiem Aijai 
Rogālei, Jurim Grodnim, Gun-
taram Siliņam un Vladislavam 
Alehnovičam. Tāpat milzīgs pal-
dies par palīdzību skrējiena tie-
sāšanā Edgaram Lambam. 

Pasākuma organizatori  cer, 
ka skrējiens varētu kļūt par ik-
gadēju tradīciju un ar katru 
gadu pulcēs arvien vairāk dalīb-
nieku.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Skrējiens “SPORTS VIENO” dalībnieki 
novērtē dabas parka “Laukezers” skaistās 
ainavas un izbauda skriešana burvību Šī gada 21. septembrī gan 

Krustpils pamatskolā, gan citās 
valsts skolās norisinājās Olimpiskā 
diena.

Krustpils pamatskolas skolē-
niem un skolotājiem diena iesākās 
ar divām mācību stundām, taču 
pēc tam notika pulcēšanās 2. stā-
va vestibilā un katra klase mūzikas 
pavadībā iesoļoja skolas sporta 
zālē. Olimpiskā diena tika atklāta 
ar sporta himnu un Olimpisko rīta 
vingrošanu.

Gadu no gada uz Krustpils pa-
matskolu Olimpiskajā dienā tiek 
aicināta kāda slavenība un šoreiz 
tas bija Uldis Dzirkalis. Diemžēl ve-
selības dēļ viņš nevarēja ierasties, 
tāpēc par savu sporta karjeru stās-
tīja sporta skolotāja Aivita Ķiploka. 
Ar sportu A. Ķiploka sāka nodar-
boties jau 2. klasē un kopš tā laika 
uzskata, ka tieši kustība ir atslēga 
uz veselīgu, laimīgu dzīvi. Tāpat 
skolotāja norādīja, ka vislabākā 
sporta zāle ir daba – galvenais ir 
piemērots apģērbs un vēlme iz-
kustēties. Īpaši lielu pārsteigumu 
skolēniem sagādāja skolotājas 
medaļu kolekcija, kura viņa iegu-
vusi piedaloties dažādās sacensī-
bas, dažādos sporta veidos.   

Pēc īsā pasākuma sporta zālē, 
tika uzsākta Olimpiskā diena. Kat-
ra klase izgāja desmit “stacijas”:  
“Krellītes”; “Met un trāpi”; “Lidojo-
šais paklājs”; “Saliņas”; “Gūstekņi”; 
“Tenisisti”; “Ūdenslējējs”; “Divkājis”, 
“Žonglētājs”; “Uzmini nu!” un “Gal-
da teniss”.

 Katrā no stafetēm bija tiesnesis, 
par tiesnešiem bija gan skolēni, 
gan skolotājas - Gundega Ozoliņa 
un Inna Kokmane. «Es biju tiesne-
se stacijā „Ūdenslējējs”. Šajā “staci-
jā” bija jāpārlej ūdens no glāzītes 
uz glāzīti neskatoties, turot to virs 
galvas. Tieši šeit ļoti labi varēja re-
dzēt kā sadarbojas klase,” stāsta 
7.klases skolniece Diāna Blaku-
nova. “Visvairāk man patika tas, 

ka gandrīz visi uzmanīgi klausījās 
noteikumus un ļoti labi visu izpil-
dīja. Protams, bija arī skolēni, kuri 
uzvedās nepaklausīgi.”

“Stacijās” uzdevumi bija ļoti da-
žādi – bija gan jāskrien un aktīvi 
jādarbojas, gan jāpadomā pirms 
uzsākt uzdevumu un, lai to izpildī-
tu, jādarbojas lēnāk.

„Man vislabāk patika stacija „Li-
dojošais paklājs”. Darbojoties tajā 
varēja pārbaudīt klases sadarbību 
un saliedētību. Visiem klases sko-
lēniem ar nūju palīdzību bija jāaiz-
nes paklājs līdz noteiktai vietai un 
tādā pat veidā jāatnes tas atpakaļ. 
Olimpiskajā dienā visas aktivitātes 
bija interesantas, bija patīkami pa-
vadīta diena,” atzīst  7. klases skol-
niece Līva Ieviņa.

Olimpiskā diena izvērsās ļoti 
labi, un “stacijā” “Žonglētājs” bija 
iespēja iegūt balvu - biļeti uz ho-
keju. Par labākajiem šajā stacijā un 
kuri ieguva biļetes, tika atzīti Lau-
ris Tiltiņš, Raivis Driķis un Marks 
Svilpe. Tāpat biļetes uz hokeja spē-
li ieguva arī Ralfs, Aivis, Maksims, 
Mareks, Konstantīns, Juris, Andis, 
Kristaps un Ornests. Šāds atalgo-
jums puišiem pienācās par iegūto 
pirmo vietu starpskolu futbola sa-
censībās.

  Paldies tika teikts arī visaktī-
vākajai skolotājai - Veltai Bojārei, 
kura ne tikai no malas novēroja, kā 
darbojas klase, bet aktīvi iesaistījās 
visās Olimpiskās dienas “stacijās”.  

  Dienas beigās, pateicībā par 
darbošanos Olimpiskajā dienā, 
katra klase saņēma nelielu kūku 
un diplomus.

  Latvijas olimpiskās komitejas 
mājaslapā publicētā informācija 
vēsta, ka šogad Olimpiskā diena 
tika organizēta 650 vietās visā Lat-
vijā “kopā pulcējot vairāk kā 145 
000 dalībniekus no 95 Latvijas no-
vadiem un pilsētām”. 

Diāna Cakule, Krustpils 

pamatskolas 9. klases skolniece

Eiropas sporta nedēļas ietva-
ros arī  Jāņa  Āboliņa sporta klubā 
tika  aizvadīta jaudīga nodarbība 
“Laiks sportot, dāmas!”. 

Šī bija lieliska  iespēja aktīvi 
pavadīt vakaru sportojot, lai uzlā-
dētos turpmākajiem ikdienas dar-
biem! Aicinām  sekot līdzi jaunā-
kajai informācijai biedrības «Jāņa 
Āboliņa Sporta Klubs» facebook 
lapā un nāc, izkusties arī tu!

Ilze Tomiņa-Stare

Krustpils pamatskolā norisinās 
tradicionālā Olimpiskā diena

Sports uzlādē ar pozitīvu enerģiju
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Jaunais mācību gads sācies ļoti 
aktīvi. Papildus mācībām un ārpus-
klases aktivitātēm, ko organizējam, 
šogad iekļāvām pasākumu plānā 
arī Eiropas sporta nedēļu. Atašie-
nē šo aktivitāti atbalstījām pirmo 
reizi. Plānojot aktivitātes, izvirzījām 
katrai dienai savu moto un tad nu 
centāmies cik spējām. Vienu dienu 
skrējām, citu lēcām, metām utt. Jā-
atzīst gan, ka līdz nedēļas beigām 
aktivitāti uzturēt sākotnējā līmenī 
nav viegli un ir īpaši jāpacenšas, lai 
iesaistītu visus! Bet apņēmību cen-
tāmies nepazaudēt. Un tā:

21. septembra moto 
“Skrie  nu sev un Latvijai”. 
Olimpiskās dienas ietvaros skrē-
jām un rezultātā noskrieti 812 apļi 
apkārt stadionam, kas ir 82,4 km. 
Izturīgākais skrējējs ir Jānis Čugu-

novs- 6,8 km. Malacis!
24. septembrī “Lecu sev 

un Latvijai”. Visas dienas garu-
mā stundu pārtraukumos skolēni 
un skolotāji lēca ar lecamauklu. Re-
zultāts 5475 reizes! Izcili! Aktīvākais 
bija Markuss Karāns- 1850 reizes! 
Izcili!

25. septembrī  “Metu sev 
un Latvijai”. Laika apstākļi 
mūs lutināja un tāpēc ne tikai šīs 
dienas, bet visas nedēļas garumā 
varējām mest bumbu grozā ne ti-
kai starpbrīžos, bet arī pēcpusdie-
nās līdz vēlam vakaram. Iemesto 
reižu skaits bija tik liels, ka mums 
pat sajuka! Paldies aktīvistiem, kuri 
bumbām lika svīst!

26. septembrī “Vingroju 
sev un Latvijai”. Taisījām vē-
derpreses. Rezultāts: 1368 reizes. 

Šo vingrinājumu labprātāk izpildī-
ja sākumskolēni. Stiprākais Matīss 
Cvilikovskis- 288 reizes. Super!

27. septembrī  “Turos sev 
un Latvijai”. Starpbrīžos tikā-
mies sporta zālē un turējām “plan-
ku” lieli un mazi. Kopā uzstādījām 
skolas rekordu 1h 11min.15sek. Pal-
dies par atsaucību!

Gribu teikt paldies visiem, kuri 
uzdrošinājās pārvarēt ikdienas 
kūtrumu, nolikt savu mīļo telefo-
nu maliņā un atnākt pasportot! 
Paldies mūsu novada tūrisma un 
jaunatnes lietu speciālistei Ange-
līnai Tukišai par skubināšanu! Un 
atcerēsimies, ka dzīvība ir kustī-
bā! 

Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktores p.i. 

Līga Zalāne

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā 
Eiropas sporta nedēļā ietvaros vienojas 
akcijā “Sev un Latvijai”

Aizvadīta ceturtā Latvijas sko-
lēnu, jauniešu un skolotāju uzņē-
mējdarbības konference #Uzdrīks-
tiesUzvarēt, kura šogad pulcēja 
rekordlielu skolēnu skaitu – 3300 
jauniešus no visas Latvijas, tajā 
skaitā 43 jauniešus no Krustpils 
novada. Tiešraidēs konferenci no-

skatījās vēl 20 000 interesentu.
Konferenci organizēja Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) un Latvijas lielākā izglītības 
organizācija Junior Achievement 
Latvia (JA Latvia) ar mērķi iedroši-
nāt jauniešus pievērsties uzņēmēj-
darbībai, attīstīt viņos prasmi un 

uzņēmību realizēt savas biznesa 
idejas un veiksmīgi īstenot mārke-
tinga aktivitātes.

Konference ik gadu vienkopus 
pulcē gan jaunos uzņēmējus, gan 
dažādu nozaru ekspertus, kuri da-
lās pieredzē un ieteikumos par pir-
majiem soļiem uzņēmējdarbībā: 
kā izvirzīt augstus mērķus, tieco-
ties uz panākumiem. 

Šī gada konferences tēma bija 
“Biznesā kā sportā!”. “Šogad kon-
ferences tēma “Biznesā kā sportā” 
izvēlēta tīšuprāt. Profesionālajā 
komandu sportā vienmēr valda 
veselīga spriedze starp jauna-
jiem  rūkijiem  un pieredzējušiem 
veterāniem. Manuprāt, līdzīgi ir 
arī uzņēmējdarbībā. Šad tad jau-
nie jau var izgriezt pogas veca-
jiem gan ar biznesa ātrumu, gan 
izdomu un pielāgošanos mūsdie-
nu tendencēm, bet visiem labi zi-
nāms, ka play-off  spēlēs ar ātrumu 

vien nepietiek. Iedvesmas konfe-
rence #UzdrīkstiesUzvarēt ir labs 
treniņa laukums jauniešiem, kuri 
uzņēmējdarbībā tiecas pēc zelta,” 
atzīmē LIAA direktors Andris Ozols 
(avots: www.jal.lv). 

Konferencē uzstājās  Kaspars 
Gorkšs, Latvijas Futbola federācijas 
prezidents, Aigars Nords, Lattele-
com Rīgas maratona organizators, 
Gatis Mūrnieks, radošais direktors,  
Eva Juhņēviča, XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svēt-
ku izpilddirektore, Ozols, hiphopa 
mūzikas izpildītājs, kā arī citi ra-
došās un uzņēmējdarbības vides 
pārstāvji. Pasākuma apmeklētājus 
priecēja arī  starptautiski viesi – in-
teraktīvās digitālo mediju produ-
cēšanas studijas  SilaSveta  (Krievi-
ja) pārstāvji un basketbola kaska-
dieri Lords of Gravity (Ungārija).

Jauniešu favorīts starp runātā-
jiem bija radošais direktors Gatis 

Mūrnieks. Gatis Mūrnieks ir rek-
lāmas jomā sevi apliecinājis spe-
ciālists, kurš guvis vērā ņemamus 
panākumus, ticis apbalvots ar da-
žādām balvām un uzskatāms par 
partizānu mārketinga pionieri Lat-
vijā. Gatis dalījās gan savā profesio-
nālajā, gan personīgajā pieredzē. 
Savu iedvesmojošo stāstījumu ra-
došais direktors veidoja balstot uz 
6 viņa dzīves galvenajām pamat-
tēzēm:

1. Tavs laiks ir vērtīgāks par nau-
du.

2. Tu esi tik labs, cik labs ir tavs 
jaunākais darbs.

3. Man nekad nedrīkst vajadzēt 
vairāk ka otrai pusei.

4. Tu esi tik labs, cik labs tu esi, 
kad tu esi vissliktākais.

5. Tev dos darīt tik labu darbu, 
kādu tu dari.

6. Tu nedrīksti domāt par sevi.
Krustpils novada jaunieši pasā-

kuma noslēgumā atzina, ka šī bija 
lieliska  iespēja iedvesmoties no 
Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem 
un personībām, lai uzdrošinātos 
izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā 
vai jebkura cita sava sapņa īsteno-
šanā.

Uz konferenci braucām jau otro 
gadu, ir skolēni, kuri piedalās jau 
atkārtoti, kas liecina par šī pasāku-
ma kvalitātes zīmi.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Foto: Kristaps Sadovskis 

Krustpils novada jaunieši apmeklēja Latvijas lielāko 
uzņēmējdarbības konferenci jauniešiem #UzdrīkstiesUzvarēt
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Šķiet, ka tiešām pasaulē 
valda kārtība un visu lik-
teni savij zvaigznes. Tieši 
tik zīmīgi šķiet fakts, ka 
šomēnes, kad avīze iznāk 
novembrī un svinam Lat-
vijas simtgadi, iznācis arī 
Krustpils novadnieka 100.
numurs. Teju vai liekas, 
ka kāds, veidojot novadu 
reformu, toreiz zināja, ka 
tā būtu jāsakrīt. Protams, 
mēs lepojamies! Simts – 
tas ir tāds varens skaitlis. 
Liek atskatīties uz paveikto 
un raudzīties nākotnē kā 
jaunā vīzijā, jo atkal viss 
sāksies ar viens.. 

Pirmais “Krustpils no-
vadnieka” numurs iznācis 
2009. gada septembrī. 
Pavisam kautrīgs, neat-
klāts, taču ļoti kārtīgs un 

pārliecināts, kā īsts pirmā 
septembra skolēns, kuram 
jāsper pirmais kāpiens pār 
skolas slieksni.

Melnbaltais “Krustpils 
novadnieks” iznācis divus 
mēnešus pēc novada re-
formas. Pirmais izdevums 
sastāvēja tikai no četrām 
lappusēm, taču laika gaitā 
apjoms pieaudzis. 

Pirmajā “Krustpils no-
vadnieka” numurā vāku 
rotā pašreizējā Krustpils 
novada priekšsēdētāja 
Kārļa Pabērza uzruna ie-
dzīvotājiem, kurā viņš no-
rāda: “Darba ir ļoti daudz, 
un to paveikt nav viegli. 
Patlaban strādājam ko-
mandā, noliekot pie malas 
katra ambīcijas un atliekot 
lielus plānus. Laikā, kad 

klājas grūti, nevar steig-
ties, bet nevar arī pārāk vil-
cināties. Soli pa solim ejam 
uz priekšu, saglabājot ce-
rību, ka drīz viss mainīsies 
uz labo pusi” – tiesa, viss 
ir mainījies uz labo pusi. 
Prieks, ka 2009. gada sep-
tembra numurā pieminē-
tās skolas, bibliotēkas, un 
kultūras nami pastāv jop-
rojām, gandrīz 10 gadus 
pēc reformas izveidošanas, 
kaut naudas trūcis “akūti”, 
kā to pirmajā numurā mi-
nējusi arī domes priekšsē-
dētāja vietniece Kornēlija 
Brūniņa. Viņa rakstījusi: 
“Nav viegli strādāt laikā, 
kad akūti trūkst naudas, 
kad nav skaidrs, kā sagla-
bāt skolas, kultūras iestā-
des, kā rūpēties par tiem 

novada iedzīvotājiem, kuri 
paši tādu vai citādu iemes-
lu dēļ to nespēj. Nav liela 
māksla saimniecības lietas 
sabalansēt tad, kad maks 
pilns. Daudz grūtāk – kad 
septiņreiz jāmēra, un arī 
tad vēl nav skaidrs, ko un 
kā darīt.” Vēl sveicienus ar 
pirmā numura izdošanu 
novadniekiem nodevis 
arī toreizējais novada do-
mes izpilddirektors Raivis 
Ragainis, īpaši izceļot gan 
sava, gan kolēģu darba 
īpatnības. To, ka nākuši 
strādāt nevis savā, bet ie-
dzīvotāju labā,– “galvenais 
– neiet pret savu sirdsapzi-
ņu, neaizmirst, ka arī pašos 
attālākajos novada nostū-
ros dzīvo cilvēki (..)”.

Lielākoties avīzes pir-

mais numurs sastāv no 
Domes lēmumiem un pie-
ņemtajiem saistošajiem 
noteikumiem, kuriem ir jā-
būt pieejamiem ikvienam 
novada iedzīvotājam. Tā, 
piemēram, pirmo trīs mē-
nešu laikā izdoti saistošie 
noteikumi “Par Krustpils 
novada teritorijas plānoju-
mu” un “Par Krustpils nova-
da sociālajiem pabalstiem 
un sociālo pakalpojumu 
sniegšanu”. Avīzes pēdējā 
lapā tā brīža Sociālā die-
nesta vadītāja Ilze Rūsiņa 
uzsvērusi, ka novada so-
ciālā dienesta politiku sa-
stādīt bijis grūti. Proti, “sa-
līdzinot praksi agrākajos 
pagastos, var secināt, ka 
bija pašvaldības, kur ma-
teriālie pabalsti savulaik 
bija daudzveidīgi un dāsni. 
Taču vietumis nebija pa-
balsta bērnu ēdināšanai. 
Jaunie Krustpils novada 
saistošie noteikumi paredz 
visiem novada iedzīvotā-
jiem vienādu sociālo palī-
dzību,” -  raksta I.Rūsiņa.

Tāpat pēdējā avīzes lapā 
lasāmi Benitas Spalviņas 
raksti par Atašienes pagas-
ta biedrības lauku sievie-
šu kluba “Dores” plāniem 
darināt Atašienes tautas-
tērpu un to, ka Atašienes 
centram jauns apgaismo-
jums, kā arī lasāms Valdas 
Kalniņas raksts par Sūnu 
pamatskolas 90. gada-
dienu, kurā pamatskolas 
direktore ievietojusi arī 
brīnišķīgu citātu: “Tie, kas 
atnāk uz Sūnām, iesūno, 
bet neapsūno”. 

Atliek vien piebilst, ka 
laika gaitā informācija 
kļuvusi tikai plašāka un 
daudzveidīgāka. Tiek ie-
kļauti ne tikai raksti par 
Domes lēmumiem un sais-
tošajiem noteikumiem, 
bet arī dažādas aktualitā-
tes, kas notiek mūsu se-
šos pagastos. Pašvaldības 
attīstības nodaļa regulāri 
sniedz informāciju par 
realizēto projektu gaitu, 
kultūras darbinieki ik mē-
nesi informē par dažādiem 
izklaides pasākumiem, tū-
risma un jaunatnes lietu 
speciāliste – par tūrisma, 
sporta un jauniešu ak-
tualitātēm. Lai izdevumu 
saņemtu visos Krustpils 
novada pagastos, pašval-
dība ir noslēgusi līgumu ar 
Latvijas Pastu.  

Paldies visiem, kas līdz 
šim  ir iesaistījušies “Krust-
pils novadnieka” tapša-
nā un ceram arī uz tālāku 
veiksmīgu sadarbību! Pal-
dies arī jums, lasītāji, ka 
mums ir, kam rakstīt.

Monika Kauranena

Krustpils novada 

pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

"Man palikuši 
tavi vārdi,
Man palikusi 
tava sirds,
Un liekas, 
ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas 
acis pretī mirdz."
(M. Jansone)
KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

ORSTE ĀRIJA 
14.05.1927.– 
06.10.2018.

GAFFE EDGARS 
ROBERTS 
01.04.1929. – 
11.10.2018.

PAVLOVSKA 
FEODOSIJA 
10.06.1948. – 
13.10.2018.

PUTĀNS JĀZEPS 
02.01.1934. – 
17.10.2018.

ANDREJEVS MIHAILS 
09.09.1949. – 
19.10.2018.

DAUGULE LIDIJA 
11.11.1922. – 
19.10.2018.

ZĀLĪTIS LAIMONS 
18.07.1939. – 
19.10.2018.

PARMONS NIKOLAJS 
24.05.1955. – 
22.10.2018.

SEMJONOVS IGORS 
09.10.1952. – 
23.10.2018.

JUZEFA DARĢELE 
10.08.1922. – 
24.10.2018.

MEŽARAUPS 
GUNĀRS 
08.12.1935. – 
23.10.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Iznācis “Krustpils novadnieka” 100.numurs! 2018. GADA 
9. NOVEMBRĪ 

PLKST. 17.00 
notiks DIĀNAS 

ZANDES lekcija par 

izdegšanas sindromu 

un psiholoģiskās 

palīdzības 

saņemšanas 

iespējām – nogurums, 

izsīkums, depresija 

vai izdegšanas 

sindroms.

Krustpils novada 
konferenču zālē, 
Rīgas ielā 150a

Tālrunis uzziņām 

20288062

DALĪBA BEZ MAKSAS

Pasākums tiek īstenots 
ESF projekta Nr. 

9.2.4.2/16/I/012 “Veselības 
veicināšanas un slimību 

profi lakses pasākumi 
Krustpils novada 

iedzīvotājiem” ietvaros.
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(..)
Kaut varētu visu dzīvi
tā viņu uz rokām nest,
uz laimi, uz spožumu, slavu
pa taisnāko taciņu vest!

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts
4  jaundzimušie – 2 zēni, 2 meitene 

Sveicam mazulīšus 
un viņu vecākus!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

MULTIMEDIĀLAIS RAIDĪJUMS 
JĒKABPILS RADIO 1 ĒTERĀ 5/11 15:10

ATKĀRTOJUMĀ 8/11 11:10

Simtgades personības 
Krustpils novadā Jānis Zalāns

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/1/012 "Veselības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem" ietvaros. Projekts tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Distances garumi: 500; 1km; 2km; 5km



12     2018. gada 5. NOVEMBRIS           100. numurs           

IZDEVĒJS: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV-5202. 
Monika Kauranena, Tālrunis: 28304009 E-pasts: monika.kauranena@krustpils.lv METIENS: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils Novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IESPIESTS: SIA "Erante". 

Kultūras pasākumi Krustpils Kultūras pasākumi Krustpils 
novadā novadā NOVEMBRĪNOVEMBRĪ
KRUSTPILS 
PAGASTĀ 
24. novembrī 
plkst. 18.00 
Krustpils pagasta KN 
“Krustpils pagastmājas 
60 gadu jubileja”
27. novembrī 
plkst. 19.19 
Krustpils pagasta KN 
Amatierteātra “Savējie” 
izrāde “Spāniešu muša”

VĪPES 
PAGASTĀ
10. novembrī 
plkst. 19.00 
Lāčplēša nakts 
skrējiens
11. novembrī 
plkst. 17.00 
Lāčplēša dienas 
Lāpu gājiens
11. novembrī 
Svecīšu vakari: 
Plkst. 15.00 
Kūrānu kapos, 
Plkst. 16.00 
Ezerķiķauku kapos
19. novembrī 
plkst. 13.00 
J. Lūsēna un Z. 
Muktupāvela koncerts
24. novembrī 
plkst. 14.00 
Vienspēles novusa turnīrs 

MEŽĀRES PAGASTĀ
17. novembrī 
plkst. 17.00 
Mežāres KN Godināsim 
Latvijas Republikas 100. 
gadadienu “Krustpils 
novads simtgades 
zvaigznājā”
29. novembrī 
plkst. 19.00 Mežāres 
KN Sanāksim kopā, lai 
iedegtu LIELO EGLI pie 
Mežāres pagastmājas
8. decembrī 
plkst. 19.00 Mežāres 
KN Krustpils novada 
amatierkolektīvu balle

VARIEŠU PAGASTĀ
16. novembrī 
plkst. 20.00 Antūžu 
KN “Projekts Pieci 
Jāņi” Latvijas simts 
gadu jubilejas koncerts 
“Simts gadi zem trīs 
zvaigznēm...” 
16. novembrī 
plkst. 22.00 Antūžu KN 
Atpūtas vakars kopā ar 
“Brāļadēliem” 
24. novembrī 
plkst. 13.00 KN 
Variešu senioru atpūtas 
pēcpusdiena. Par 
transportu zvanīt Anitai 
26321351.

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
10. novembrī 
plkst. 17.00 Atašienes 
baznīcā Sv. Mise  Par 
Tēvzemi, lāpu gājiens, kā 
arī svētbrīdis un svecīšu 
iedegšana pie piemiņas 
akmens
10. novembrī 
plkst. 19.00 
Tēvzemes nedēļas 
ieskaņas koncerts 
“Skaista mana Tēvu 
zeme” 
16. novembrī 
plkst. 19.00 
Svētku koncerts, piedalās 
Atašienes KN un 
vidusskolas pašdarbības 
kolektīvi

KŪKU PAGASTĀ
15. novembrī no 
plkst. 19.30 
Latvijas 100.gadadienas 
svētki Kūku pagastā
15. decembrī
pie Vecās Sūnu skolas 
noslēdzošais Simtgades 
pārgājiens

Turpinot iepriekšējo 
gadu tradīciju, pirms valsts 
svētkiem apzināt aktīvākos, 
darbīgākos cilvēkus novadā 
un novērtēt viņu sasniegu-
mus un ieguldījumu no-
vada attīstībā un popula-
rizēšanā, 17. novembrī svi-
nīgajā pasākumā Mežāres 
kultūras namā ar Krustpils 
novada atzinības un goda 
rakstiem tiks apbalvots 31 
novada iedzīvotājs. Izvēr-
tējot iesūtītos pieteikumus, 
Krustpils novada pašvaldī-
bas apbalvošanas komisija 
nolemj:

Apbalvot ar 
GODA RAKSTU:

Andrim Felsu par iegul-
dījumu Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanā 
un  Krustpils novada sociāli 
ekonomiskajā attīstībā.

Biedrības “Silta sirds” va-
dītāju Mārīti Poli par brīv-
prātīgu un nesavtīgu darbu 
Krustpils novadā.  

Krustpils pamatskolas di-

rektori Viju Stiebriņu par 
ieguldījumu un mērķtiecī-
gu darbu Krustpils pamat-
skolas attīstībā.

Apbalvot ar 
Atzinības rakstu:

Kūku pagasta pārvaldes 
vadītāju Dzintaru Kalniņu 

par pašaizliedzīgu, radošu 
darbu novada sociāli eko-
nomiskajā attīstībā;

SIA “Pekausis” īpašnieci 
Ainu Grišāni par atbalstu 
sabiedriskiem pasāku-
miem, nesavtīgu darbu sa-
biedrības labā;

Variešu pagasta pārval-
des kasieri-lietvedi Raisu 

Dzeni par pašaizliedzīgu 
un radošu darbu Variešu 
pagastā;

PKS “Atašiene – Agro” 
priekšsēdētāju Ilgu Lindā-

ni par ilggadēju uzņēmēj-
darbības nodrošināšanu 
Atašienes pagastā;

Volejbola kluba Jēkabpils 
“Lūši” spēlētāju Zigurdu 

Adamoviču par jaunās pa-

audzes mudināšanu pievēr-
sties sportam;

Pensionāru Jāni Mazulu 

par augstu morāli ētisko un 
tikumisko vērtību uzturēša-
nu ģimenē un sadzīvē;

Saimniecības “Jaungobi-
ņas” īpašniekus Larisu un 

Nikolaju Bogdanovus par 
ieguldījumu uzņēmējdar-
bības attīstībā Mežāres pa-
gastā;

Pensionāri Ausmu Žūri-

ņu par augstiem sasniegu-
miem kultūras un mākslas 
attīstībā;

Vīpes pamatskolas  sko-
lotāju Skaidrīti Bērziņu 
par ilggadīgu un godprātī-
gu darbu Vīpes pamatskolā;

Pensionāri Rasmu Rāce-

ni   par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu Va-
riešu pagasta vārda popula-
rizēšanā;

LLKC Jēkabpils nodaļas 
uzņēmējdarbības kon-
sultanti Anitu Putku par 
atbalstu sabiedriskiem 
pasākumiem un darbu sa-

biedrības labā;
Viju un Daini Lapi-

ņus  par ģimenisko vērtību 
uzturēšanu un ieguldījumu 
sabiedriskajā darbībā; 

Zemnieku saimniecības 
„Kalves” īpašnieku Gunda-

ru Kalvi par nozīmīgu ie-
guldījumu Krustpils novada 
ilgtspējīgas kultūras attīstī-
bā un novada  atpazīstamī-
bas veicināšanu; 

Brāļu Skrindu Atašie-
nes vidusskolas skolotāju 
Sandru Kaļeiņikovu par 
ieguldījumu izglītības jomā 
Atašienes pagastā;

Atašienes pagasta pār-
valdes saimniecības daļas   
vadītāju Pēteri Gravānu 
par ieguldījumu sakārtotas 
un cilvēkiem draudzīgas 
vides veidošanā un pašaiz-
liedzīgu darbu;

Amatniecības centra 
“Māzers” vadītāju Inesi Bra-

mani par novada tradicio-
nālo vērtību uzturēšanu un 
kopšanu;

Antūžu speciālās inter-

nātpamatskolas skolotāju 
un logopēdi Ivetu Ozoliņu 

par ilggadēju un apzinīgi 
pildītu pedagoga  darbu 
Variešu pagastā;

Zemnieku saimniecības 
„Produsala”  īpašnieku Gvi-

do Anšmitu par lauksaim-
niecības nozares attīstību 
un vides sakopšanu Krust-
pils pagastā;

Zemnieku saimniecības 
„Kalves” apkopēju Sanitu 

Kalniņu par pašaizliedzīgu 
darbu;

Mežāres pamatskolas 
direktores vietnieci izglītī-
bas jomā Ingu Zālīti par 
ieguldīto darbu skolas vi-
des labiekārtošanā Mežāres 
pamatskolā  un nesavtīgu 
darbu sabiedrības labā;

Rutu un Aināru Lipšas 

par ieguldīto darbu cilvēku 
labklājības nodrošināšanā 
un uzlabošanā Krustpils pa-
gastā;

Pensionāri Dzintru Me-

žāku par nesavtīgu darbu 
Krustpils pagastā;

Variešu sākumskolas 
pirmsskolas un interešu izglī-
tības skolotāju Inetu Vīksnu 
par ilggadēju un radošu dar-
bu Variešu sākumskolā;

Krustpils pagasta pārval-
des saimniecības daļas va-
dītāju Uldi  Zirnīti par ino-
vatīvām idejām un to reali-
zēšanu saimniecisko darbu 
veikšanā Krustpils pagastā;

Krustpils pamatskolas 
skolotāju Inesi Graudumu 
par ieguldījumu bērnu un 
jauniešu talanta, prasmju 
un spēju izkopšanā.

Iedzīvotāju sumināšana 

notiks Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gada 

dienai veltītā svinīgajā pa-

sākumā “Krustpils novads 

simtgades zvaigznājā” 

Mežāres kultūras namā, šī 

gada 17. novembrī plkst. 

17:00. Laipni aicināti!

 Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada 

pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Monika Kauranena

Ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem 
tiks apbalvots 31 novada iedzīvotājs


