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Cienījamais Krustpils  
novada iedzīvotāj! 

Krustpils novada pagastu lielākā vērtība ir cilvēki. Mūsu 
cilvēki  – bērni, jaunieši, cilvēki spēka gados, sirmgalvji.  
Viņi – Jūs – esat tie, kas balsta un veido vidi, kurā mēs visi dzī-
vojam. Jūs esat zinātkāri un aktīvi, darbīgi un atbildīgi, uzkrāto 
dzīves atziņu sargātāji un gatavi nodot savas zināšanas un pie-
redzi nākamajām paaudzēm.

Neskatoties, kādu godprātīgu darbu Jūs veicat vai esat veikuši, 
Jūs esat mūsu novada galvenā vērtība. Tāpēc mūsu pienākums 
kā amatpersonām ir atbalstīt novada iedzīvotājus, viņu iniciatī-
vas, idejas un radīt vidi, kur patīkami strādāt, dzīvot un atpūsties. 

Mūsu nākotne nav skaidri zināma, bet tas tikai vēl vairāk mu-
dina censties un veidot mūsu novadu skaistāku, lai mēs ikkatrs 
varētu lepoties ar to vēl vairāk. Būsim lepni par savu dzimteni, 
savu dzimto pusi.

Sveicu Latvijas valsts svētkos! 
Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs

“Mūsu sirdīs – Latvija”

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki 
nekad, – te esmu mājās, te esmu 

atradis jaunu dzimteni.  
Jo zini: dzimtene ir tikai  

viena, – kur esi dzimis, kur 
dzimuši un mūžu nodzīvojuši 

tavi vecāki,  
tavi senči, paaudžu paaudzes.  

(J. Jaunsudrabiņš)

Esmu lepns ar to, ka esmu LATVIETIS - tādas nācijas pārstāvis, 
kuru ir mocījuši dažādi laiki un kungi, bet kas ir palicis uzticīgs savai 
zemei un senču tradīcijām. Novēlu arī jums, godātie novada iedzī-
votāji, sajust šo lepnumu par savu dzimteni, tautu, novadu un sevi. 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors  
Raimonds Spēks

 Sveicu Jūs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā! Būsim 
lepni par mums dāvāto iespēju runāt mūsu dzimtajā valodā, skolot 
mūsu bērnus pēc mūsu pašu ieskatiem, svinēt pašiem savus svēt-
kus un strādāt savas tautas labā. Sava valsts – tās ir ne tikai privilē-
ģijas, bet arī pienākumi, tāpēc aicinu ikkatru ar lepnumu kopt savas 
tautas tradīcijas, godāt latviešu valodu un strādāt pēc vislabākās 
sirdsapziņas Latvijas un mūsu kopējās labklājības labā. 

 Deputāts Mārtiņš Felss

Tuvojoties valsts 101.gadadienai, gribu teikt, ka mūsu novada vēr-
tība ir cilvēks domājošs, lemjošs, aktīvs un uzticams. Lepojos ar Atašie-
nes cilvēkiem ar kuriem kopā pavadu darba dienas, lepojos un mīlu 
cilvēkus ar kuriem esmu kopā mājās.  Man ir prieks par veiksmīgo 
sadarbību ar novada ļaudīm! Lepojos ar Krustpils novada pašvaldības 
deputātiem par nostāju izglītības jomā - katrā pagastā skolai būt! Lai 
skaisti valsts svētki katrā ģimenē un svētku sajūta katram savā sirdī!

Deputāte Līga Zalāne

Valsts svētki ir laiks, kad varam apstāties un 
pateikties visiem tiem, kuru nesavtīgais darbs, 
pašuzupurēšanās un drosme tautas labā, ļāva 
mums izveidot 1918. gada 18. novembrī savu 
neatkarīgu valsti. Šodien apziņa par savu val-
sti, mūsu Latviju, ir vērtību pamats. Tā ir mūsu 
ģimene, valoda, zeme par ko kopā rūpēties. 
Novēlu katram stiprināt Latvijas nacionālo neatkarī-
bu neatkarīgi no zemes, kur šodien atrodaties. 

Lai šī kopība mūs stiprina un iedvesmo lieliem un 
nesavtīgiem darbiem. Kopā rūpēsimies par Latvijas 
tautu un valsti.                                                     

Deputāts Kārlis Pabērzs

Ik gadu novembrī mēs svinam savas valsts dzimšanas gadadienu. 
Būtiska nozīme cilvēka dzīvē ir piederības sajūtai – savai ģimenei, 
mājvietai, skolai, novadam, valstij. Piederības sajūta tā ir atbildība 
un pienākums pret cilvēkiem un vietu, kur mēs dzīvojam. Apziņa, 
ka esam atbildīgi ir vissvarīgākā. Jo ātrāk atzīsim, ka esam atbildīgi 
par to, kas notiek mūsu dzīvē, jo ātrāk kļūsim par savas dzīves no-
teicējiem.  

Valsts svētku gaidās izsaku pateicību novada ģimenēm, skolē-
niem un darbiniekiem. Novēlu visiem būt atbildīgiem un ticēt sa-
viem spēkiem!

Deputāts Juris Puriškevičs

Svētki sākas ikviena cilvēka sirdī un domās par to, kur viņš dzīvo. 
Svētku sajūtu radām paši, tālāk to nododot savai ģimenei un sabied-
rībai. ES lepojos ar katru KRUSTPILS NOVADA CILVĒKU! Pateiksimies 
visiem tiem, kas rūpējas par Latviju un mūsu tautu šodien. Tie  ARĪ 
ir Krustpils novada ļaudis, kas stiprinādami mūsu tautu un Latvijas 
valsti, krietni strādā visās darba nozarēs – kultūrā, izglītībā, zinātnē, 
uzņēmējdarbības jomās, zemkopībā, mākslā, sportā, veselības jomā, 
žurnālistikā, sociālajā aprūpē, garīgajā aprūpē un citās. Tie ir cilvē-
ki, kuri seko aicinājumam veidot ģimenes un audzināt bērnus. Pa-
teiksimies visiem vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni. Pateiksimies 
visām mātēm un tēviem, kuri mīl un nepārstāj mīlēt viens otru un 
savus bērnus. Pateiksimies par visiem bērniem, kuri piedzimst un 
aug mūsu tautas nākotnei. Īpaši pateiksimies tiem vecākiem, kuri 
par spīti dažādām grūtībām ir atraduši par iespējamu audzināt savās 
ģimenēs trīs un vairāk bērnu. Pateiksimies ikvienam cilvēkam, kurš 
mīl un atbalsta bērnus un viņu vecākus. Pateiksimies senioriem par 
viņu darbu mūža garumā, strādājot Latvijas labā, audzinot bērnus 
un mazbērnus, nododot vērtības un prasmes tālāk. LAI mums kat-
ram pietiek spēka sildīt un sildīties ģimenes mīlestībā.

Deputāte Vija Stiebriņa

Es lepojos ar stiprajām ģimenēm, kuras auklē mūsu Latvijas nā-
kotni, mūsu bērnus. Bērnus, kas dzīvos, mācīsies, strādās un priecā-
sies brīvā un neatkarīgā Latvijā!

Turēsim godā, sargāsim un celsim mēs -  mūsu Latviju!
Deputāts Kārlis Stars

Latvija - tie esam mēs paši, mūsu labie darbi, 
mūsu domas, mūsu dziesmas, dejas, mūsu ticība un 
spēks!

Lai mums vienmēr būtu lepnums un prieks par 
Latviju! 

Lai dvēseles bagāti un skaisti valsts svētki!
Deputāte Aija Vetere

Es ļoti lepojos ar Krustpils novada čaklajiem, 
aktīvajiem, patriotiskajiem jauniešiem. Tie pārstāv 
novada skolas, jauniešu organizācijas, biedrības un 
darbojas individuāli. Mūsu jaunieši piedalās dažādos 
projektos, konkursos, pasākumos, sporta aktivitātēs. 
Pats galvenais, ka paši piedalās pasākumu organi-
zēšanā un vadīšanā. Jaunieši gūst atzinības, pateicī-
bas, balvas. Krustpils novads atbalsta un lepojas ar 
saviem jauniešiem. Par to liecina 2019.gadā izstrādā-
tais Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības 
plāns 2020.- 2026. gadam. Paldies Angelīnai Tukišai 
par darbu ar jaunatni Krustpils novadā. Jaunieši ir 
mūsu novada un Latvijas nākotne! 

Deputāte Daina Kalve

Novēlu ikvienam justies piederīgam savam pagastam, savam no-
vadam, savai valstij. Galvenais ir prast novērtēt ģimeni un cilvēkus 
sev apkārt, atcerēties par viņiem ikdienā, ne tikai svētkos, jo mēs visi 
esam tie, kas veido savu pagastu, novadu, valsti. Mūsu pienākums ir 
lepoties ar to, kas mums ir, nezaudēt pašcieņu nekur un nekad. Īpaši 
vajadzīgs tas ir patreiz, stāvot kārtējās reformas gaidās. Valsts jubilejā 
novēlu visiem ticību saviem spēkiem, izturību un gudrību saprast, kā 
dzīvot tālāk!                                                         Deputāts Pēteris Gravāns

Esmu lepna par novada cilvēkiem, kuri šeit dzīvo, veido ģimenes, 
audzina bērnus, būvē mājas, rotā un kopj savas sētas. Jūtas piederīgi 
savam pagastam, novadam un valstij. Sveicu Jūs Latvijas dzimšanas 
dienā!

Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Kornēlija Brūniņa

Visiem novada iedzīvotājiem vēlu vairāk siltuma 
un saules gaismas, sirdsmiera šajās novembra dienās                           

Deputāts Vladi Golubevs

Lepojos ar savu ģimeni, ar apkārtējie cilvēkiem, uz kuriem var 
paļauties. Prieks par cilvēkiem kas palīdz lauku teritorijām attīstīties, 
ievieš jaunas inovācijas, kas uzlabo dzīvi laukos. 

Lepojos, ka esmu Latvietis Latvijā. Sveicu Latvijas dzimšanas die-
nā!

Deputāts Aldis Prokofjevs

Jebkuram cilvēkam ir ar ko un par ko lepoties, 
jo visus kaut kas vieno. Tā ir valsts, novads, ģimene, 
darbs un citas lietas.

Es lepojos ar to, ka mūsu valstī, novadā ir skaisti 
dabasskati, redzam četrus gadalaikus, kas izceļas ar 
savu krāsainību, tāpēc tiecamies uz vistīrāko, vissa-
koptāko valsti pasaulē. Viss ir skaists, tikai ir jāmāk to 
saskatīt un ieraudzīt. Vēlos, lai mēs būtu vienoti un 
nezaudētu to labsirdību, skaistumu, kas mūsos ir un 
pieder tikai mums. 

Deputāts Egils Jaksons 
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bāre-
nim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģi-
menes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 
30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija no-
teikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

 
i. vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, ap-
mērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sa-
sniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bēr-
niem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk – pilngadību 
sasniedzis bērns) un audžuģimenēm.

2. Tiesības saņemt materiālo atbalstu ir pilngadību sasnie-
gušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja 
lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Krustpils novada 
bāriņtiesa.

3. Tiesības saņemt materiālo atbalstu bērna uzturam un bēr-
na apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par 
bērniem, kuri ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti 
audžuģimenē un kura ir noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu.

ii. Materiālā atbalsta veidi
4. Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušajam bēr-

nam:
4.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
4.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā in-

ventāra iegādei;
4.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
4.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
5. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:
5.1. pabalsts bērna uzturam;
5.2. pabalsts bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.

iii. Materiālais atbalsts pilngadību 
sasniegušajiem bērniem

6. Materiālais atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam tiek 
piešķirts ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

7. Materiālā atbalsta apmēri:
7.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai 130 EUR, bet invalīdam 

kopš bērnības – 215 EUR apmērā;
7.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 

EUR;
7.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem 65 EUR, bet invalīdam 

kopš bērnības – 110 EUR apmērā, ja pilngadību sasniegušais 
bērns turpina mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītī-
bas iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītības 
programmu;

7.4. dzīvokļa pabalsts 45 EUR mēnesī, ko pamato īres līgums, 
ņemot vērā izcenojumu dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēram 
(pielikumā).

8. Lēmumu par 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktā materiālā 
atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālu at-
balstu Sociālais dienests pieņem desmit darbdienu laikā pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, au-
džuģimenē vai pie aizbildņa.

9. Lēmumu par 7.3. apakšpunktā noteiktā materiālā atbalsta 
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālu atbalstu Sociā-
lais dienests pieņem desmit darbdienu laikā pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai 
pie aizbildņa un informācijas saņemšanas no mācību iestādes 
(ne retāk kā divas reizes gadā).

10. Lēmumu par 7.4. apakšpunktā noteiktā materiālā atbal-
sta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālu atbalstu So-
ciālais dienests pieņem desmit darbdienu laikā pēc ārpusģime-
nes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē 
vai pie aizbildņa, pēc pilngadību sasniegušā bērna iesnieguma 
saņemšanas un dzīvojamās telpas īres līguma uzrādīšanas.

iv. Materiālais atbalsts audžuģimenei
11. Materiālo atbalstu piešķir personai, kura noteiktajā kārtī-

bā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņ-
tiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu au-
dzināšanā nodots bērns(i).

12. Materiālais ikmēneša atbalsts uzturam audžuģimenē, 
tajā skaitā adoptētājiem pirms adopcijas periodā, ir 300 EUR 
par katru bērnu.

13. Materiālais ikmēneša atbalsts apģērba, sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei ir 25 EUR par katru bērnu.

14. Materiālā atbalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē, 
ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, 
nosaka proporcionāli dienu skaitam mēnesī, kuras bērns pava-
dījis audžuģimenē.

v. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

15. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo rakstis-
ki, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas 
kārtību.

16. Ja pilngadību sasniegušais bērns nav apmierināts ar 
atteikumu piešķirt materiālo atbalstu vai ar piešķirtā atbalsta 
apjomu, tā Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ad-
ministratīvo aktu var apstrīdēt Krustpils novada domē Adminis-
tratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

17. Krustpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV– 3001) Admi-
nistratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Labklājības ministrijas 05.04.2019. informatīvajā vēstulē Nr. 

33–1–05/686 norādīts rast risinājumu jautājumā par vienotas 
prakses piemērošanu pašvaldību saistošajos noteikumos attie-
cībā par atbalsta sniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžu-
ģimenēm.

2. Īss projekta satura izklāsts
Pabalsta piešķiršanas kārtība un apjoms bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadī-
bas sasniegšanas un audžuģimenēm nav iekļaujams sais-
tošajos noteikumos, kuros noteikta palīdzība trūcīgām 

un maznodrošinātām personām vai sociālās palīdzības 
pabalsti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

2019. gada budžetā plānotie materiālā pabalsta izdevumi 
nepārsniegs plānotās izdevumu summas

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Krustpils 

novada pašvaldības Sociālais dienests.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils novada pašvaldī-
bas mājas lapā internet.

Pielikums 
Izcenojums dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 
apmēram bērnIem bāreņIem

veids dau-
dzums

Izceno-
jums

Apkure 30m2 1.24 37,20 EUR mēnesī
6 mēnešos – 223,20 EUR

Apsaimnie-
košana

30m2 0,17 5,10 EUR mēnesī
61,20 EUR gadā

Īres maksa 30m2 0,18 5,40 EUR mēnesī
64,80 EUR gadā

Atkritumi 1 cilv. 1,94 1,94 EUR mēnesī
23,28 EUR gadā

Ūdens 1 m3 0,63 0,63 EUR mēnesī
7,56 EUR gadā

Kanalizācija 1 m3 0,71 0,71 EUR mēnesī
8,52 EUR gadā

Elektrība 50kW 0,20 10 EUR mēnesī
120 EUR gadā

Izdevumi centrālapkures sis-
tēmai pieslēgtā vienistabas 
dzīvoklī

508,56 EUR kopā gadā

Vidēji mēnesī 42,38 EUR

veids dau-
dzums

Izceno-
jums

Apkurei malka 350 EUR
Atkritumi 1 cilv. 1,94 1,94 EUR mēnesī

23,28 EUR gadā
Gāze balonā 1 gab. 25 EUR
Elektrība 50kW 0,20 10 EUR mēnesī

120 EUR gadā
Izdevumi īrējot 
mājokli privāt-
mājā

518,28 EUR kopā 
gadā

Vidēji mēnesī 43,19 EUR

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/9  
“Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu

Izdarīt Krustpils nova-
da pašvaldības 2013.  gada 
18.  decembra saistošajos 
noteikumos Nr.  2013/42 “Par 
materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 12.2 punktu 
aiz vārda “gadu” ar tekstu “pēc 
iesnieguma par pabalsta pie-
šķiršanu iesniegšanas”;

2. Aizstāt 12.3 punktā vār-
dus “un uzrādot izglītības ies-

tādes izziņu” ar vārdiem “pēc 
iesnieguma par pabalsta pie-
šķiršanu iesniegšanas”. 

Paskaidrojuma 
raksts

1.Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Nepieciešams veikt grozī-
jumus iepriekš izdotajos sais-
tošos noteikumus, precizējot 
pabalsta pieprasīšanas kārtī-
bu

2.Īss projekta satura iz-
klāsts 

Informāciju par pabalsta 
pieprasītāja bērna mācību 

iestādi, sociālie darbinieki var 
iegūt izmantojot pašvaldības 
sociālās palīdzības adminis-
trēšanas sistēmā (SOPA) pie-
ejamos datus.

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

2019. gada budžetā plāno-
tie materiālā pabalsta izde-
vumi nepārsniegs plānotās 
izdevumu summas

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par sais-
tošo noteikumu izpildi ir 
Krustpils novada pašvaldības 
Sociālais dienests.

6.Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Krustpils 
Novadnieks” un Krustpils 
novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē

Domes priekšsēdētāja 
vietniece 

 K. Brūniņa

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/8 
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā””

• Nekustamo īpašumu “Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krust-
pils novads ar kopējo platību 32.14 ha, par sākumcenu 
EUR 70200. Izsole notiks 2019.gada 5.decembrī plkst. 
10.00 

• Nekustamo īpašumu Rīgas ielā 115 B, Jēkabpilī, par sā-
kumcenu EUR 4500. Izsole notiks 2019.gada 5.decembrī 
plkst. 10.10 

• Nekustamo īpašumu (ar mežaudzi) “Mednieki”, Atašie-
nes pagasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 93.2 ha, 
par sākumcenu EUR 186400. Izsole notiks 2019.gada 5.de-
cembrī plkst. 11.00 

Izsoles notiks Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, 
Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis uzziņām 65237625, ar iz-
soles nolikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē: http://www.
krustpils.lv.”

KrUsTPiLs novADA 
DOME ATKLĀTĀ IZSOLĒ 
Ar AUGŠUPeJoŠU soLi 
PĀRDOD:
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Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 
24.pantu

Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2016.  gada 
22.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr. 2016/4 “Krustpils 
novada pašvaldības noli-
kums” (turpmāk – noteiku-
mi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 13. 
punktu jaunā redakcijā:

“13. Pašvaldībā, saskaņā 
ar likumu ir izveidotas šā-
das iestādes:

13.1. Krustpils novada 
bāriņtiesa;

13.2. Krustpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļa;

13.3. Krustpils novada 
pašvaldības Sociālais die-
nests;

13.4. Krustpils novada 
vēlēšanu komisija.”

2. Svītrot nolikuma 15.1.   
apakšpunktu.

3. Aizstāt 15.3.6. apaš-
punktā vārdu “Antūžu” ar 
vārdu “Variešu”.

4. Svītrot 15.3.7. apakš-
punktu.

5. Papildināt noteikumus 
ar 15.3.16. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
“15.3.16. Krustpils no-

vada Vīpes amatniecības 
centrs “Māzers””.

6. Izteikt noteikumu 
16.punktu jaunā redakcijā:

“16. Krustpils novada 
pašvaldības pārraudzībā ir 
šādas iestādes: 

16.1. Krustpils novada 
pašvaldība aģentūra „Jau-
nāmuiža”;

16.2. Antūžu pamatsko-
la.”

Paskaidrojuma 
raksts

1.Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Grozījumi saistošajos no-
teikumos nepieciešami, lai 
precizētu Krustpils novada 
pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) izveido iestāžu 
sarakstu un saturiski preci-
zētu.

2.Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošos noteikumos 
ir veikti precizējumi paš-
valdības izveidoto iestāžu 
uzskaitījumā, nosaukumos, 
veikti labojumi pēc iestāžu 
reorganizācijas. Pēc preci-
zētiem saistošiem noteiku-

miem, aktualizējama infor-
mācija Uzņēmumu reģistrā 
publisko iestāžu reģistrā. 

3.Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īste-
nošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz paš-
valdības budžetu

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Sabiedrības mērķa gru-
pa, uz kuru attiecināms šo 
noteikumu tiesiskais regu-
lējums, ir novada pašval-
dības administrācija. Ne-
tiek prognozēta negatīva 
ietekme uz sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām 

Saistošo noteikumu iz-
pildi nodrošināta esošo in-
stitūciju ietvaros.

6.Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs
K.Pabērzs 

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2019/12 “Grozījumi 
Krustpils novada pašvaldības 
2016. gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 2016/4 „Krustpils 
novada pašvaldības nolikums”” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta 
otro daļu un 35. panta cetur-
to un piekto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2009.
gada 17.jūnija noteikumu 
Nr. 550 ”Kārtība, kādā aprē-
ķināms, piešķirams, izmak-
sājams pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 
13.punktu

Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2017. gada 20. 
decembra saistošajos no-
teikumos Nr.  2017/18 “Par 
Krustpils novada sociāla-
jiem pabalstiem” šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt saistošo notei-
kumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakci-
jā:

“Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta 
otro daļu un 35. panta ce-
turto un piekto daļu, likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, Ministru kabi-
neta 2009.  gada 17.  jūnija 
noteikumu Nr. 550 ”Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķi-
rams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienāku-
mu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās 
par līdzdarbību” 13.punktu.”

2. Svītrot 5.4.apakš-
punktu.

3. Svītrot 5.5.apakš-
punktu.

4. Svītrot 6.punktā vārdus 
“izņemot saistošo noteiku-
mu VII.  nodaļā minēto pa-
balstu saņemšanai”.

5. Aizstāt 11.punktā ci-
parus un vārdus “VII. un VIII. 
nodaļās” ar vārdu “nodaļā”

6. Svītrot VII nodaļu.
7. Svītrot VIII nodaļu.
8. Svītrot saistošo notei-

kumu pielikumu.

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Labklājības ministrijas 
05.04.2019. informatīvajā 
vēstulē Nr. 33–1–05/686 
norādīts rast risinājumu jau-
tājumā par vienotas prakses 
piemērošanu pašvaldību 
saistošajos noteikumos at-
tiecībā par atbalsta snieg-
šanu bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas un audžuģi-
menēm, izslēdzot pabalsta 
piešķiršanas noteikumus no 
saistošajiem noteikumiem, 
kuros noteikta palīdzība 
trūcīgām un maznodroši-
nātām personām vai soci-
ālās palīdzības pabalsti.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Pabalsta piešķiršanas kār-

tība un apjoms bāreņiem 
un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem pēc piln-
gadības sasniegšanas un 
audžuģimenēm iekļaujama 
saistošajos noteikumos, 
kuri neparedz sociālās un 
materiālās situācijas izvēr-
tēšanu, tādēļ izslēdzami no 
materiālās situācijas izvēr-
tēšanai paredzēto pabalstu 
saistošajiem noteikumiem.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

2019. gada budžetā plā-
notie materiālā pabalsta 
izdevumi nepārsniegs plā-
notās izdevumu summas

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav
5. Informācija par ad-

ministratīvajām procedū-
rām

Atbildīgā iestāde par 
saistošo noteikumu izpildi 
ir Krustpils novada pašval-
dības Sociālais dienests.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Krust-
pils Novadnieks” un Krust-
pils novada pašvaldības 
tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētāja 
vietniece K. Brūniņa

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2019/10 “Grozījumi 
Krustpils novada pašvaldības  
2017. gada 20. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils 
novada sociālajiem pabalstiem”” 

Saskaņā ar Krustpils no-
vada pašvaldības domes 
2019. gada 23.oktobra lē-
mumu (domes sēdes pro-
tokols Nr. 13., 9. p.) ir no-
dota publiskai apspriešanai 
Krustpils novada Jaunatnes 
politikas attīstības plāna 
2020.–2026.gadam 1. re-
dakcija. Publiskās apsprie-
šanas laiks ir noteikts no   
2019.gada 4.novembra līdz 
2019.gada 5.decembrim.
Visi interesenti ar Krustpils 
novada Jaunatnes politikas 
attīstības plāna 2020.–2024.
gadam 1. redakciju var ie-
pazīties Krustpils novada 
pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.krustpils.lv sadaļā 
“Sabiedrība– Sabiedrības 
līdzdalība”. Dokuments iz-
drukātā veidā ir apskatāms 

Krustpils novada pašval-
dības administrācijas ēkā, 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 
23.kabinetā un pagastu 
pārvalžu telpās (informā-
cija par darba laikiem un 
kontaktpersonām pieejama 
Krustpils novada mājas lapā 
internetā sadaļā „Kontakti”). 
Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks   2019. gada 
22.novembrī plkst. 15.00 
Krustpils novada pašvaldī-
bas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Rakstis-
kus komentārus un priekšli-
kumus par Krustpils novada 
Jaunatnes politikas attīstī-
bas plāna 2020.–2026. ga-
dam 1. redakciju iespējams 
iesniegt līdz 2019.gada 
5.decembrim:

• klātienē Krustpils nova-

da pašvaldības administrā-
cijas ēkā, Rīgas ielā 150A, 
Jēkabpilī, 23. kabinetā;

• sūtot pa pastu uz adresi: 
Krustpils novada pašvaldī-
ba, Rīgas iela 150A, Jēkab-
pils, LV–5202;

• elektroniski, sūtot uz e-
pasta adresi: angelina.tuki-
sa@krustpils.lv.

Sniedzot ierosinājumus 
un priekšlikumus par at-
tīstības plānošanas doku-
mentu, lūdzam norādīt vār-
du, uzvārdu un pārstāvību 
(jaunietis, kultūras iestādes, 
izglītības iestādes, kādas 
nevalstiskās organizācijas 
pārstāvis u.tml.).

Angelīna Tukiša, Krustpils 
novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Paziņojums par Krustpils novada 
Jaunatnes politikas attīstības plāna 
2020. – 2026.gadam pirmās redakcijas 
publisko apspriešanu

Krustpils novada paš-
valdība ir realizējusi pro-
jektu “Meliorācijas sistē-
mu atjaunošana “Mežāre”, 
Mežāres pagasts, Krust-
pils novads” (Nr. 17–05–
A00403–000142). Projekts 
tika īstenots Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) Latvijas 
Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam 
pasākuma “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” apakš-
pasākuma “Atbalsts iegul-
dījumiem lauksaimniecī-
bas un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā” 
ietvaros.

Projekta ietvaros tika 
veikta pirms vairāk nekā 
15 gadiem (1980.gadā) iz-
būvētu meliorācijas nova-
dgrāvju N–28, ŪSIK kods 
4316821:01 un N–11, ŪSIK 
kods 4316821:03, kam ar 
Krustpils novada pašval-

dības 2017.gada 15.no-
vembra lēmumu piešķirts 
pašvaldības nozīmes me-
liorācijas nozīmes statuss, 
atjaunošanas projektēšana, 
izbūve un būvuzraudzība. 
Būvdarbu gaitā tika veikta 
gultnes atjaunošana nova-
dgrāvim N–28, ŪSIK kods 
4316821:01 no pik. 37/00– 
43/45, un N–11, ŪSIK kods 
4316821:03 no pik. 00/00– 
08/00 līdz Krustpils novada 
pašvaldības robežai, līdz 
sākotnēji projektētajiem 
parametriem– 1.445 km 
garumā, pārbūvētas septi-
ņas caurtekas, atjaunotas 
esošās drenu kolektoru 
iztekas pēc novadgrāvju 
padziļināšanas abos no-
vadgrāvju krastos. Nova-
dgrāvja N–11, ŪSIK kods 
4316821:03 lejasgalā, 
pirms ietekas valsts nozī-
mes ūdensnotekā Mārsna, 
tika izbūvēts videi drau-

dzīgs meliorācijas sistēmu 
elements – sedimentāci-
jas baseins, kas kalpos kā 
nostādinātājbaseins ūdenī 
izskaloto produktu sedi-
mentācijai un bioloģiskai 
akumulācijai. 

Būvprojektu izstrādāja 
meliorācijas sistēmu pro-
jektētāja L. Deināte, būv-
niecības darbus veica SIA 
“Brēķu studenti” un būvuz-
raudzību veica SIA “Prero-
gativa”.

Projekta kopējās izmak-
sas ir 98265,36 EUR, ko-
pējās attiecināmās izmak-
sas – 85334,35 EUR, tai 
skaitā ELFLA finansējums 
– 76800,91 EUR, līdzfinan-
sējumu un neattiecināmās 
izmaksas 21464,45 EUR ap-
mērā finansē Krustpils no-
vada pašvaldība.

Krustpils novada 
pašvaldības

Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja 

Vita Salmiņa
e-pasts: vita.salmina@

krustpils.lv

Noslēdzies pašvaldības nozīmes 
meliorācijas sistēmu atjaunošanas 
projekts Mežāres pagastā
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 43.panta trešo daļu, Sa-
biedriskā transporta pakalpojumu 
likuma 14.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr. 
371 „Braukšanas maksas atviegloju-
mu noteikumi” 13.punktu

Izdarīt Krustpils novada pašval-
dības 2018.  gada 19.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 
“Par braukšanas izdevumu segšanu 
vispārējās pamatizglītības un vispā-
rējās vidējās izglītības iestādēs izglī-
tojamiem” šādu grozījumu:

Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“3.1 Izņēmumu kārtā, šo noteiku-
mu 3.punktā noteikto kompensāci-
ju saņēmēji ir izglītojamie, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši Krustpils no-
vadā un kuri mācās citu pašvaldību 
pamatizglītības iestādēs, kompensē 

izdevumus par iegādātām braukša-
nas biļetēm līdz 20 euro apmēram 
mēnesī”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
Lai radītu iespēju kompensēt 

braukšanas izdevumus sabiedriskajā 
transportā izglītojamiem, kuri savu 
dzīvesvietu deklarējuši novada paš-
valdībā un kuri mācās Krustpils no-
vada pašvaldības un citās izglītības 
iestādēs, iegūstot pamatizglītību, 
nepieciešams pieņemt attiecīgus 
saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts
Ņemot vērā, to, ka novada pašval-

dībā dzīvojošie izglītojamie mācās 
gan pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs, gan citu novadu izglītības 
iestādēs, paredzami izņēmumi, lai 
kompensētu braukšanas izdevumus 

šiem izglītojamiem.
3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Uz budžetu ietekme ir nebūtiska.
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Ietekmes nav.
5. Informācija par administratī-

vajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodro-

šina Krustpils novada pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas. Sais-
tošie noteikumi tiks publicēti pašval-
dības informatīvajā izdevumā “Krust-
pils Novadnieks” un Krustpils novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs  
K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos  
Nr. 2018/11 “Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
izglītojamiem” Krustpils novada pašvaldība izslu-

dina pieteikšanos uz rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu pašpatēriņa 
zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē Krust-
pils pagastā Krustpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā un Daugavā 
Kūku un Vīpes pagastā Krustpils no-
vada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumu par rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu jāiesniedz līdz 
2019.  gada 29.  novembra plkst. 
14.00. Veidlapu var saņemt pašval-
dības administrācijas ēkā Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī, 30.kabinetā vai tā ir 
pieejama Krustpils novada pašval-
dības tīmekļa vietnē. Iesniegumi jā-
iesniedz pašvaldības administrācijas 
ēkā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 30.ka-
binetā vai jānosūta ar drošu elektro-
nisko parakstu parakstītu uz e-pastu: 
novads@krustpils.lv.

Rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa 
zvejai nomas tiesības ir pieejamas 

ar pieciem zivju murdiem ar spārna 
atvērumu līdz 30m Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagastā un divdes-
mit diviem zivju murdiem ar spārna 
atvērumu līdz 30 m Daugavā, Kūku 
un Vīpes pagastā.

Ja zvejas tiesību nomas iesnie-
gumu skaits pašpatēriņa zvejai pār-
sniegs neiznomāto un brīvi pieeja-
mo zvejas tiesību iespējas, pašvaldī-
bas izveidota komisija rīkos izsoli. 

Zvejas tiesību noma pašpatēri-
ņam tiks pārdota mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli ar tiesībām noslēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu uz vienu gadu.

Par izsoles rīkošanu pretendenti 
tiks informēti telefoniski.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.krustpils.lv vai Krustpils nova-
da pašvaldības administrācijas ēkā, 
Rīgas ielā 150A, 28.kabinetā.

Paziņojums par pieteikšanos 
uz rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu pašpatēriņa zvejai vai 
tās slēgto izsoli

Krustpils novada dome 2019.
gada 23.oktobrī pieņēma lēmumu ( 
prot. nr.13, 5.p.) “Par Krustpils novada 
attīstības programmas 2020.–2026.
gadam 1.redakcijas apstiprināšanu 
un projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai”.

Krustpils novada attīstības prog-
ramma 2020.–2026.gadam (turp-
māk Attīstības programma) ir 
Krustpils novada pašvaldības vidēja 
termiņa teritorijas attīstības plānoša-
nas dokuments, kurā noteiktas paš-
valdības attīstības prioritātes, rīcības 
virzieni, uzdevumi un veicamie pa-
sākumi, kas vērsti uz novada stratē-
ģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības 
programma ir cieši saistīta ar Krust-
pils novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, kas ir novada ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas do-
kuments.

attīstības programmas 
1.redakcijas publiskās 
apspriešanas laiks 
noteikts no 2019.
gada 11.novembra līdz 
10.decembrim. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
mes notiks: 

• 20.novembrī plkst.14.00 Krustpils 
pagasta kultūras namā;

• 20.novembrī plkst.16.00 Variešu 
kultūras namā;

• 20.novembrī plkst.18.00 Zīlānu 
kultūras namā;

• 21.novembrī plkst. 14.00 Atašie-
nes kultūras namā;

• 21.novembrī plkst. 16.00 Mežā-
res kultūras namā;

• 21.novembrī plkst. 18.00 Vīpes 
pagasta klubā;

Ar Attīstības programmas 1.re-
dakciju var iepazīties Krustpils nova-
da pagastu pārvaldēs, Krustpils no-
vada administrācijā 29.kabinetā, kā 
arī interneta vietnē www.krustpils.

lv sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības 
līdzdalība” un Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portāla https://geolat-
vija.lv 

rakstiskus 
priekšlikumus līdz 2019.
gada 10.decembrim var: 

• iesniegt personīgi vai nosūtīt pa 
pastu:

o Krustpils novada pašvaldības 
administrācijā ( Rīgas iela 150a, Jē-
kabpilī, LV – 520)2;

o Atašienes pagasta pārvaldē 
(Liepu iela 14a, Atašiene, Atašienes 
pagasts, Krustpils novads, LV–5211);

o Krustpils pagasta pārvaldē 
(„Daugavieši”, Spunģēni, Krustpils 
pagasts, Krustpils novads, LV–5202);

o Kūku pagasta pārvaldē ( Lau-
kezera iela 5, Zīlāni, Kūku pagasts, 
Krustpils novads, LV–5203);

o Mežāres pagasta pārvaldē 
(„Druvasnieki 16A”, Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads, LV–5226);

o Variešu pagasta pārvaldē („Va-
riešu centrs”, Varieši, Variešu pagasts, 
Krustpils novads, LV–5236);

o Vīpes pagasta pārvaldē ( „Nere-
tas 6”, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils 
novads, LV–5238)

• sūtīt elektroniski ar drošu elektro-
nisko parakstu uz e-pastu novads@
krustpils.lv;

• iesniegt Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portāla www.geolatvija.lv 
sadaļā “Teritorijas attīstības plānoša-
na”. 

Sniedzot ierosinājumus un priekš-
likumus par Attīstības programmas 
1.redakciju, lūdzam norādīt vārdu, 
uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, 
skolnieks, kādas organizācijas, uzņē-
muma, iestādes pārstāvis u.tml.).
Kontaktpersonas: Krustpils novada 

pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāja Inga Rubene, t.29406408, 

e-pasts: inga.rubene@krustpils.lv

Paziņojums par Krustpils novada 
attīstības programmas  
2020. – 2026. gadam 1. redakcijas 
publisko apspriešanu

Krustpils novada pašvaldība 
veiksmīgi īstenoja LVAF projektu 
Nr. 1–08/399/2018 “Baļotes ezera 
apsaimniekošanas pasākumu veik-
šana”. Līdz šim Baļotes ezera ūdens 
daļa pie krasta bija aizaugusi ar nied-
rēm, un tādēļ pieeja ezeram bija 
ievērojami apgrūtināta. Projekta ie-
tvaros Baļotes ezerā tika veikti krasta 
attīrīšanas un sakopšanas darbi– tika 
veikta niedru apauguma novākša-
na un piesērējuma tīrīšana Baļotes 
ezera seklajā ūdens daļā 14280m² 
platībā, kā arī tika labiekārtota ezera 

krasta daļas tauvas josla, izcērtot krū-
mus 7700m² platībā. 

Atgādinām, ka Baļotes ezera pie-
sērējuma tīrīšanas un krasta daļas 
labiekārtošanas darbus veica uzņē-
mums SIA “SB Transbulk”. Darbi tika 
pabeigti atbilstoši noslēgtā līguma 
nosacījumiem, sertificētu ekspertu 
atzinumiem un Daugavpils reģio-
nālās vides pārvaldes izsniegtajiem 
Tehniskajiem noteikumiem. Krust-
pils novada pašvaldība ir pateicīga 
SIA “SB Transbulk” par labu sadarbību 
un labi paveiktu darbu! 

Projekts Nr. 1–08/399/2018 “Baļo-
tes ezera apsaimniekošanas pasāku-
mu veikšana” tiek īstenots ar Latvijas 
vides aizsardzības fonda un Krustpils 
novada pašvaldības līdzfinansēju-
mu. Projekta faktiskās izmaksas sa-
stāda EUR 19387,39, no tiem LVAF 
fonda finansējums ir EUR 16091,53 
un Krustpils novada pašvaldības līdz-
finansējums sastāda EUR 3295,86. 

Projektu plānots realizēt līdz 2020. 
gada 31. maijam. 

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja  
Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081,  
tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība veiksmīgi īstenoja 
LVAF projektu Nr. 1–08/399/2018 “Baļotes ezera 
apsaimniekošanas pasākumu veikšana”
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Arī šogad, turpinot Krustpils novada tradīciju, 17. novem-
brī tiks apbalvoti 25 aktīvākie, darbīgākie novada iedzīvotāji, 
kuri ar saviem ieguldījumiem ir veicinājuši Krustpils novada 
atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklā-
jību. Tāpat arī par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un 
ieguldījumu Krustpils novadā kultūras, izglītības, sporta un 
citās jomās.

Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, Krustpils novada pašval-
dības apbalvošanas komisija lēmusi apbalvot: 

valdu kalnIņu–vītolu ar Krustpils novada pašvaldī-
bas Goda rakstu par ilggadīgu un apzinīgu darbu Sūnu 
pamatskolā. Viņa vairāk nekā 20 gadus vadīja Sūnu pamatsko-
lu un ir apliecinājusi savu profesionalitāti un godprātību. Valda 
ir zinošs cilvēks, kurš radoši organizēja skolas darbu. Labsirdība, 
sirsnība, vienkāršība un laba humora izjūta – tas viss raksturo 
Valdu. 

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolotāju Ināru mI-
HalovIČu ar Krustpils novada pašvaldības Goda raks-
tu par kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un 
popularizēšanu. Ināra ir veikusi pagasta un skolas vēstures 
izpēti un apkopojusi to grāmatās, kas paliks kā mantojums nā-
kamajām paaudzēm. 

Antūžu pamatskolas skolotāju rItu dŽerIņu ar Krust-
pils novada pašvaldības atzinības rakstu par radošu un 
godprātīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Antūžu pa-
matskolas attīstībā.

Antūžu pamatskolas skolotāju nataļju jeļIzarjevu 
ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par rado-
šu un godprātīgu pedagoģisko darbu Antūžu pamatskolā.

Apbalvot Krustpils pagasta “Mīļdzīvnieku biedrība” īpaš-
nieci zandu bojerI ar Krustpils novada pašvaldības at-
zinības rakstu par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un inicia-
tīvu organizēt treniņsacensības konkūrā “Krustpils novada 
kauss 2019”.

Apbalvot Kūku bibliotēkas bibliotekāri lIenI antevIČu 
ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par rado-
šu un kvalitatīvu darbu sabiedrības labā.

Apbalvot annu pastarI ar Krustpils novada pašvaldī-

bas atzinības rakstu par kultūras mantojuma saglabāšanu.
Apbalvot marIju Želtkovsku ar Krustpils novada 

pašvaldības atzinības rakstu par ieguldīto darbu, kas vei-
cinājis Atašienes pagasta izaugsmi. 

Apbalvot līvIju vIkŠerI ar Krustpils novada pašvaldī-
bas atzinības rakstu par veiksmīgu Atašienes pagasta vār-
da daudzināšanu. 

Apbalvot Mežāres kultūras nama un Mežāres bibliotēkas 
apkopēju raIsu maklakovu ar Krustpils novada pašval-
dības atzinības rakstu par atbalstu sabiedriskiem pasāku-
miem un nesavtīgu darbu sabiedrības labā.

Apbalvot pansionāta “Jaunāmuiža” pavāri InGrīdu 
pokŠtu ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu 
par ilggadēju un godprātīgu darbu pansionātā “Jaunāmui-
ža”.

Apbalvot Krustpils pagasta pārvalde apkopēju – sētnieci 
rasmu loGInu ar Krustpils novada pašvaldības atzinī-
bas rakstu par atbildīgu un radošu pieeju darbam Krustpils 
pagastā.

Apbalvot Vīpes pamatskolas skolotāju marIju zarānI 
ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par ilgga-
dīgu darbu Vīpes pamatskolā un aktīvu dalību projektā “Tīrai 
Latvijai”

Apbalvot fotogrāfu andrI kļavIņu ar Krustpils novada 
pašvaldības atzinības rakstu par ieguldījumu Krustpils no-
vada tēla popularizēšanā.

Apbalvot ZS “Delles” mehanizatoru AldI bojāru ar 
Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par iegul-
dījumu uzņēmējdarbībā un infrastruktūras attīstībā Variešu 
pagastā.

Apbalvot ZS «Sniedzes» īpašnieku jurI putku ar Krust-
pils novada pašvaldības atzinības rakstu par ieguldījumu 
uzņēmējdarbībā un infrastruktūras attīstībā Variešu pagastā.

Apbalvot Variešu pagasta apkopēju sētnieci InGu zā-
lītI ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par 
ieguldījumu sakārtotas, cilvēkiem draudzīgas un pieejamas 
vides veidošanā.

Apbalvot Sūnu pamatskolas skolotāju, 748.Sūnu mazpul-

ka vadītāju daInu kalvI ar Krustpils novada pašvaldības 
atzinības rakstu par entuziasmu un augstiem sasniegu-
miem Sūnu mazpulka vadīšanā.

Apbalvot Sūnu pamatskolas skolotāju ņInu jeGorovu 
ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par at-
bildību pret mācību procesu un audzināšanas darbu Sūnu 
pamatskolā.

Apbalvot Sūnu pamatskolas sētnieci – apkopēju ņInu 
mIļevsku ar Krustpils novada pašvaldības atzinības 
rakstu par ieguldījumu Sūnu pamatskolas teritorijas labie-
kārtošanā un mājīguma radīšanā. 

Apbalvot Mežāres pamatskolas skolotāju Innu sakovI-
Ču ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par 
nesavtīgu darbu un izciliem panākumiem savas profesionā-
lās meistarības celšanā izglītības jomā Mežāres pamatskolā.

Apbalvot Mežāres pamatskolas apkopēju jekaterInu 
Ivanovu ar Krustpils novada pašvaldības atzinības raks-
tu par ilggadēju darbu un ieguldījumu vides veidošanā Me-
žāres pamatskolā. 

Apbalvot InesI IrbītI ar Krustpils novada pašvaldības 
atzinības rakstu par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīs-
tībā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.

Apbalvot Krustpils pamatskolas skolotāju daInu lapI-
ņu ar Krustpils novada pašvaldības atzinības rakstu par 
ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu darbā ar sākumskolas 
skolēniem Krustpils pamatskolā.

Apbalvot rolandu kabrInu ar Krustpils novada paš-
valdības atzinības rakstu par ilglaicīgu un apzinīgu darbu 
ZS “Kalves”.

Tradicionāli, iedzīvotāju sumināšana notiks latvijas ne-
atkarības 101. proklamēšanas gada dienai veltītā svi-
nīgajā pasākumā mežāres kultūras namā, šī gada 17. 
novembrī plkst. 17.00. 

Laipni aicināti!
Informāciju apkopoja

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie 

Ar Krustpils novada Atzinības un Goda rakstiem tiks 
apbalvoti 25 novada iedzīvotāji

Vīpes amatniecības cen-
trā “Māzers” 15. novembrī 
atklās izstādi “Zemgales 
keramikas nākotnei”, kurā 
līdzās profesionālu kerami-
ķu darbiem būs iespēja no-
vērtēt nodarbību audzēkņu 
prasmes.

Noslēdzoties Latvijas 
Valsts mežu atbalstītās 
Zemgales kultūras prog-
rammas 2019 projektam 
,,Zemgales keramiķu iegul-
dījums Latvijas keramikā”, 
Vīpes amatniecības centrā 
“Māzers” 15. novembrī 15.00 
tiks atklāta keramikas darbu 
izstāde “Zemgales kerami-
kas nākotnei”.

Izstādē būs aplūkojami 
reģiona profesionālo kera-
miķu darbi no abiem Dau-
gavas krastiem – Atašienes 
keramiķes Inetas Dzirkales 
darbi un Andas un Ievas 
Svarāņu keramika no Zasas. 
Līdzās jau atzītu mākslinieču 
darbiem izstādē varēs aplū-
kot arī keramikas apmācības 
audzēkņu darbus, kas tapu-
ši Līvānu mākslinieces Eleo-
noras Pastares vadībā.

Keramikas izstāde no-
slēdz projekta ,,Zemgales 
keramiķu ieguldījums Lat-

vijas keramikā” īstenotās 
aktivitātes. Projekta ietvaros 
vairāk nekā 20 cilvēki bez ie-
priekšējas pieredzes apguva 
darbu ar mālu profesionālas 
keramiķes vadībā. Liela daļa 
no apmācību dalībniekiem 
bija skolotāji, kas ļauj cerēt, 
ka apgūtās prasmes būs no-
derīgas pedagoģiskajā dar-
bā ar skolēniem.

Vīpes amatniecības cen-
trā “Māzers” pēdējo gadu 
laikā papildināts keramikas 
aprīkojums – iegādāts elek-
triskais keramikas ceplis, 
elektriskā podnieka virpa, 
kā arī telpas pielāgotas dar-
bam ar mālu. Keramika ir ie-
ņēmusi stabilu vietu amat-

niecības centra apmācību 
piedāvājumā un noteikti 
tiks turpināta arī nākošajā 
gadā.

Ar izstādi “Zemgales ke-
ramikas nākotnei” iesāksies 
Valsts svētku sarīkojumi 
Vīpē. Izstādes atklāšana 15. 
novembrī 15.00, bet 16. no-
vembrī 16.00 Vīpes klubs ai-
cina uz Vara Vētras koncertu 
”Viena mirkļa dēļ...”.

Izstāde apskatāma amat-
niecības centra darba laikā 
līdz 1. decembrim.
Sagatavoja Inese Bramane
Vīpes amatniecības centra 

,,Māzers” vadītāja
mazers@krustpils.lv

Tālr. 26611297

Amatniecības centrā “Māzers” 
skatāma izstāde “Zemgales 
keramikas nākotnei”

aicinām vecākus uz atbalsta  
grupas nodarbībām

Grupu nodarbību mērķis ir, izmantojot speciālistu zināšanas un  
prakses pieredzi, papildināt vecāku komunikācijas prasmes  

ar bērniem dažādos vecumposmos, vairot vecāku spējas sniegt motivāciju 
bērniem un pozitīvu emocionālo atbalstu.  

visas nodarbības ir bez maksas!
Tālrunis uzziņām 20288062; 27040603

kūkas 4 – 3, kūkas, kūku pagasts, krustpils novads (izmaiņas laikos)
04.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana” plkst. 10:00–11:30.

25.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 10:00–11:30. 

vālodzīte, vīpe, vīpes pagasts, krustpils novads (izmaiņas laikos)
05.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana” plkst. 10:00–11:30.

26.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 10:00–11:30.

variešu pagasta pārvalde, varieši, variešu pagasts, krustpils novads
06.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana” plkst. 10:00 – 11:30 

27.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 10:00 – 11:30

mežāres pamatskola, mežāre, mežāres pagasts, krustpils novads
06.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana”  plkst. 14:00 – 15:30 
27.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 14:00 – 15:30

laukezera iela 4, zīlāni,  kūku pagasts, krustpils novads (izmaiņas laikos)
04.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana”  plkst. 15:00–16:30
25.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 15:00–16:30

krustpils pamatskola, madonas iela 48, jēkabpils
05.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana”  plkst. 15:00 – 16:30
26.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 15:00 – 16:30

marinzejas muiža, atašiene,  atašienes pagasts, krustpils novads
07.11.2019. N. tēma “Dziedinošā piedošana”  plkst. 14:00 – 15:30
28.11.2019. N. tēma “Emocionālā inteliģence” plkst. 14:00 – 15:30  

 
pasākums tiek īstenots esF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/012 “veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pasākumi krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros.



6    2019. gada novembris

Krustpils novada pašval-
dība augustā ir noslēgusi 
līgumu ar Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru par pro-
jekta Nr.2/GIMEN19/19/25 
“Ģimenes spēks ir kopā būt!” 
īstenošanu. Projekta mērķis ir 
radīt iespēju Krustpils nova-
da ģimenēm dažādot brīvā 
laika pavadīšanu, iesaistoties 
kopīgās aktivitātēs. Projekta 
realizācija notiek sadarbībā 
ar biedrību “InSpe”, kas kopā 
ar pašvaldību nodrošinās 
projekta aktivitāšu organiza-
torisko vadību, publicitātes 
pasākumus un komunikāci-
ju ar projekta dalībniekiem. 
Projekta īstenošanas laikā no 
septembra līdz novembrim 
paredzēts organizēt četras 
aizraujošas ģimeņu dienas: 
mierpilno norišu, radošo akti-
vitāšu, kopīgo piedzīvojumu 
un gardās darbošanās dienas. 

Jau septembra beigās noti-
ka Mierpilno norišu diena, kad 
53 lieli un mazi dalībnieki ne-
nobijās no lietus un pulcējās 
pie Laukezera centrālās plud-
males, lai dotos ģimeņu pār-
gājienā pa Dabas parka “Lau-
kezers” takām. Pārgājiena laikā 
dalībnieki sastapa “lūšus”–vai-
rākkārtējos Latvijas kausa vo-
lejbolā ieguvējus, kuri iesildīja, 
izstaipīja un izlocīja pārgājiena 
dalībniekus. Visu pārgājiena 
maršrutu ejot, pārgājiena da-
lībniekiem bija iespēja iztau-
jāt dabas eksperti, klausīties 
daudzpusīgās gongu skaņas, 
iemēģināt roku loku šaušana 
un iemācīties ko jaunu – bio-
dejas, kuru laikā pārgājiena 

dalībnieki iejutās dažādos 
tēlos un deju sasaistīja ar 
stihijām –zemi, gaisu, ugu-
ni un ūdeni. 

Oktobra sākumā noti-
ka Kopīgo piedzīvojumu 
diena – saulainā 5.oktobra 
dienas rītā Krustpils nova-
da ģimenes ar bērniem 
devās ekskursijā. No sāku-
ma viņi apmeklēja Mado-
nu, kur apskatīja Madonas 
mākslas skolu. Brauciena 
dalībniekiem bija iespēja ra-
došajās darbnīcās izgatavot 
suvenīru “Madonas gailis”. Pēc 
tam ekskursija veda uz Dzēr-
benes pili, kur sagaidīja ģi-
menes atbalsta biedrība “Pa-
kāpies”. Protams neiztika bez 
leģendām un spoku stāstiem, 
jo Dzērbenes pils ir izsenis zi-
nāma ar saviem nostāstiem. 
Tālāk ceļš veda uz Cēsīm, kur 
ekskursijas dalībnieki apmek-
lēja Cēsu Viduslaiku pili.

19.oktobrī brīvdienu mājā 
“Celmiņi’’ pulcējās ģimenes, 
lai izbaudītu Gardās darboša-
nās dienu. Meistarklases laikā 
ģimenēm bija iespēja paga-
tavot šobrīd populāro burtu 
vai ciparu kūku. Dekorēšanā 
gan lieli, gan mazi varēja iz-

paust mākslinieciskās dotības. 
Meistarklases dalībnieki pēc 
kūku cepšanas gatavoja salā-
tus, iekļaujot tajos aizmirstus 
vai interesantus produktus –
grūbas, lēcas, auna zirņus un 
papildinot tos ar garšaugiem, 
svaigiem dārzeņiem, augļiem 
un garšvielām.

Paldies visām ģimenēm, ku-
ras piedalījās projekta Nr.2/GI-
MEN19/19/25 “Ģimenes spēks 
ir kopā būt!” ietvaros organizē-
tajos pasākumos. 

Novembra beigās notiks 
Radošo aktivitāšu diena, kad 
ģimenes tiks aicinātas uz Vīpi 

piedalīties dažādās radošo 
prasmju apguves meistarkla-
sēs. Aicinām ikvienu Krustpils 
novada ģimeni sekot infor-
mācijai, iesaistīties un intere-
santi pavadīt laiku kopā!
Biedrība “InSpe” un Krustpils 

novada pašvaldība

Projekts nr. 2/GIMEN/19/025  
„Ģimenes spēks ir kopā būt!“ tiek 
īstenots ar Latvijas Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras un 
Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas finan-
siālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

Ģimenes spēks ir kopā būt! 

No 14. līdz 18. oktobrim 
Latvijas pilsētās un novados 
norisinājās Karjeras nedēļa, 
kuru organizēja Valsts iz-
glītības attīstības aģentūra 
(VIAA) sadarbībā ar pašval-
dībām. Karjeras nedēļas laikā 
arī Sūnu pamatskolā notika 
dažādi ar profesiju iepazīša-
nu saistīti pasākumi, rado-
šās darbnīcas un diskusijas. 
Karjeras nedēļu šogad aiz-
vadījām ar saukli “Ielogojies 
nākotnē!”, rosinot skolēnus 
apzināties izmaiņas sabiedrī-
bā, vidē, tehnoloģijās.

Šogad skolu apmeklēja 
skolēnu vecāki un uzaici-
nātie viesi, lai pastāstītu par 
savu profesiju, nodarboša-
nos, amatu šodien un disku-
tētu par nākotnes redzēju-
mu un iespējām. 

Jolanta Ābele- mākslinie-
ce- 2.kl.skolēniem stāstīja 
par prasmi gleznot, par to, 
cik labi ir gleznojot sajust brī-
vību, kad esi saimnieks pats 
savām domām, sapņiem, 
idejām, dzīvei.

Inita Zarkeviča – psiholo-
ģe – 8. kl. skolēnus iepazīs-
tināja ar šīs profesijas pama-
tiem, specifiku, apgūšanas 
iespējām, nosaucot šo pro-
fesiju par nākotnes profesiju.

Evelīna Elksnīte- NVO re-
sursu centra jauniešu pro-
jektu vadītāja – diskutēja ar 
8.–9.kl.skolēniem par brīv-
prātīgo darbu un par jaunie-
šu iespējām, motivējot sko-
lēnus būt drošiem, aktīviem 
un uzdrīkstēties realizēt sa-
vas idejas.

Judīte Zandberga– KRIO 
saunas vadītāja– dalījās 
pieredzē ar 9.kl.skolēniem 
par uzņēmējdarbības uz-
sākšanu, par grūtībām ar ko 

jāsaskaras un cik mobilam 
un komunikablam jābūt; cik 
lielai drosmei jāpiemīt, lai 
mainītu profesiju un uzsāktu 
biznesu, pēc 25.skolā nostrā-
dātiem gadiem. 

Tatjana Ņezenceva– pa-
vāre- 7.kl.skolēnus pacienāja 
ar gardām karstmaizēm un 
stāstīja par atbildību pavāra 
darbā, lai cilvēku veselībai 
netiktu nodarīts kaitējums; 
par noteikumiem, kas jāie-
vēro ikdienā; par prieku ga-
tavojot.

Mārīte Pole – biškope- 
šoreiz stāstīja par biškopību 
4.–5.kl.skolēniem, medus 
daudzveidību, bišu produk-
tu ārstniecisko iedarbību un 
aromterapiju.

Inga Liepiņa–skolas apko-
pēja– 1.kl.skolēniem atklāja 
šīs profesijas grūtības, nā-
kotnes redzējumu tam, kā 
un kas kops mūsu skolu; kā 
arī šī bija laba iespēja pateikt 
PALDIES par tīro skolu, kur ie-
nākam katru rītu 

Laura Mežinska–PII skolo-
tāja–kopā ar 3.kl.skolēniem 
atcerējās ikdienu bērnu-
dārzā, bērnu darbiņus un 
nedarbiņus, ar ko jāsaskaras 
ikdienā pedagogiem.

Oļesja Rutgalve – amat-
niece – darbojās kopā ar 
1.–2.kl. skolēniem, gan pa-
rādot sava amata galapro-
duktus, gan dodot iespēju 
skolēniem pašiem izmēģināt 
ko jaunu– apgleznot puķu 
podiņus.

Intars Šlesers– sporta 
kluba “Jēkabpils Lūši” telpu 
futbola komandas trene-
ris un menedžeris – 6.,8. 
kl.skolēniem stāstīja par per-
spektīvi sporta pasaulē; par 
to, cik lielam gribasspēkam 
un darbaspējām jāpiemīt, lai 
sportotu un gūtu uzvaras; 
kā darboties komandā un kā 
būt par treneri.

Milzīgs PALDIES jums vi-
siem par atsaucību, atbalstu, 
informāciju, ko sniedzāt sko-
lēniem; padomiem un ietei-
kumiem; par diskusijām un 
uzklausītajiem jautājumiem; 
par prieku ,ko guvām jūs vi-
sus redzot mūsu skolā! 

Sagatavoja:  
PKK Alda Miezāka

19. oktobrī Biržos noti-
ka LM projektu forums un 
mazpulcēnu lauku labumu 
tirdziņš „Zaļākai uzņēmēj-
darbībai laukos“. Forumā 
piedalījās arī 748. Sūnu 
mazpulka mazpulcēni:

Paula Bizauska (pro-
jekts” Ārstniecības sīrupi”), 
Justīne Leitāne (projekts” 
Gurķi”), Anna Valpētere 
(projekts” Burkāni”), Toms 
Gustavs Zeltiņš (projekts” 
Meloņu audzēšana siltum-
nīcā”) ,Kristiāna Rodzeviča 
(projekts” Redīsi”), Mārtiņš 
Kalniņš (projekts ”Tomātu 
audzēšana siltumnīcā”), Sin-
tija Kursīte Kursiša (projekts” 
Zaļie zirnīši”), Una Kivlenie-
ce (projekts” Sulas no māju 
ogām”), Kintija Podniece 
(projekts” Gladiolas”), Pau-
la Kristīne Bebre (projekts” 
Tulpes”).

Dienas sākumā pie SIA 

“Sedumi” tirdzniecības cen-
tra notika mazpulcēnu pro-
dukcijas tirdziņš „Zaļākai uz-
ņēmējdarbībai laukos“. Maz-
pulcēni tirgojās ar savām 
dārza veltēm un rokdar-
biem.  Tad sekoja projektu 
aizstāvēšana un aktivitātes, 
kas notika Biržu pamatskolā. 
Mazpulcēni darbojās vides 
darbnīcās un spēlēja vides 
spēles. Savukārt mazpulku 
vadītāji piedalījās Zaļās uz-
ņēmējdarbības nodarbībā 
kopā ar “Alīdas kafiju”.

Kā jaunums, forumā tika 
prezentēta jaunā mazpul-
cēnu “Vides padomu kla-
de”, kurā vizuāli jauniešiem 
aizraujošā valodā ievietoti 
padomi videi draudzīgu 
projektu un lauksaimnie-
cisko projektu un ikdienas 
darbu īstenošanai. Klades 
satura veidošanā izmantoti 
mazpulcēnu zīmēti vides 

plakāti. 
Pasākums noslēdzās ar 

dalībnieku sumināšanu. 
Sūnu mazpulka visi foruma 
dalībnieki ieguva 1. pakāpes 
sertifikātus par projektu rea-
lizāciju un prezentāciju. Tika 
pasniegta atzinība aktīvāka-
jām mazpulcēnu ģimenēm. 

Šogad pateicību saņēma 
Unas Kivlenieces ģimene. 
Paldies viņiem par atbalstu 
mazpulkā!

 Lai ražīgs rudens un sau-
līte turpina priecēt!

 748. Sūnu mazpulka 
vadītāja Daina Kalve

Karjeras nedēļa 
Sūnu pamatskolā

Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos

2019. gada 23.oktobrī Krustpils novada domē pieņemts 
lēmums ( prot.nr. 13, 11.p.) par lokālplānojuma, kas groza 
Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam, 
nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils 
pagastā, Krustpils novadā, apstiprināšanu un izdoti saistošie 
noteikumi Nr.2019/13 „ Lokālplānojums, kas groza Krustpils 
novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam, nekusta-
majiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, 
Krustpils novadā”. 

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Krustpils no-
vada pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv un interneta 
portālā www.geolatvija.lv. 

Paziņojums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu
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Dzestrais 20. septembra 
rīts Sūnu pamatskolas sko-
lēniem nebija šķērslis, lai ar 
devīzi “Tu Vari, Ja Tu Dari!” 
piedalītos “Olimpiskās 
Dienas” aktivitātēs svaigā 
gaisā. Atbalstot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu un 
godīgas spēles principus 
sportā, 1.–9. klašu skolēni 
bija kopā un izjuta prieku 
sportojot. Skolēnus atbal-
stīt un iedrošināt ieradās 
sporta kluba “Jēkabpils 
Lūši” volejbolisti: Edvīns 
Skrūders, Vladislavs Blum-
bergs, Pāvels Jemeļjanovs, 
Dāvis– Emīls Melnis, trene-

ris Mārcis Obrumāns un fi-
zioterapeite Ilva Jurgeviča. 
Skolēniem bija iespēja tu-
vāk iepazīties ar volejbolu, 
kā sporta veidu, klātienē 
satikt sportistus, uzdot sev 
interesējošos jautājumus, 
atbildēt uz “Lūšu” uzdota-
jiem jautājumiem, parādīt 
savas zināšanas par sportu 
un balvā iegūt cepurīti ar 
“Jēkabpils Lūšu “logo. Pēc 
kopīgas rīta rosmes un ie-
sildīšanās treniņa, skolēni 
turpināja sportot pa klašu 
grupām, izejot dažādas 
sporta aktivitāšu stacijas, 
ko sagatavoja sporta sko-

lotāji Tatjana un Vitālijs Per-
maņicki. “Olimpiskā Diena“ 
tika pavadīta, popularizējot 
draudzību, cieņu vienam 
pret otru, izpalīdzību un 
cīņas sparu, kas ir nezūdo-
šās sporta vērtības. Paldies 
skolēniem par centību un 
atsaucību! Paldies “Jēkab-
pils Lūšiem” par atbalstu! 
Tikšanās ar sportistiem klā-
tienē motivēja mūs visus 
būt neatlaidīgākiem savu 
mērķu sasniegšanā un tur-
pināt sportot, gūstot jau-
nas uzvaras!

Sagatavoja: 
PKK Alda Miezāka

18. oktobrī Rīgā, Mežapar-
ka Lielās estrādes teritorijā 
Krustpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Raimonds 
Spēks kopā ar Latvijas paš-
valdību savienības, SIA „Rīgas 
meži“, Rīgas domes un Lat-
vijas Nacionālā kultūras cen-
tra un Valsts izglītības satura 
centra pārstāvjiem, piedalījās 
rododendru stādīšanas svinī-
gajā pasākumu “Rododendru 
krāšņums dziesmu priekam.”

Katra pašvaldība savu ro-
dodendru iestādīja atbilsto-

ši pilsētas vai novada vietai 
Latvijas kultūrvēsturiskajos 
novados – Kurzemē, Zemga-
lē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. 
Par iestādīto rododendru 
katra pašvaldība saņēma ser-
tifikātu. Jāmin, ka arī pie katra 
iestādītā rododendra tiks iz-
likta informatīva plāksne – ar 
krūmāja un pašvaldības no-
saukumu. 

Krustpils novada 
pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību speciāliste 
Justīne Iie

Rododendri

Mežāres pamatskolas sko-
lēni rudens ekskursijā devās 
uz Raunas pagastu, kur ražo 
dažādus produktus no ķiplo-
kiem. 

“Latvijas ķiploks” speciali-
zējas ķiploku audzēšanā un 
pārstrādē, ražo brīnišķīgus 
produktus ar augstu kvalitāti.

Piedāvātais produktu klāsts 
ir plašs – veselību stiprino-
šas tējas, ķiploku marinēju-
mi, pesto ,konfektes,ķiploku 
saldējums un vēl daudz citu 
produktu. Tas viss lielāko daļu 
ir roku darbs.

Mūsu skolēnus viesmīlīgi 
sagaidīja jau ar uzklātu galdu, 
kur bija dažādi gardumi no 
ķiplokiem. Īpašniece Sintija 
Rude sniedza izsmeļošu infor-
māciju par ķiploku audzēšanu 
un to produkciju. 

Pēc degustēšanas veikalā 
varēja iegādāties plašu pro-
dukcijas klāstu gatavotu no 
ķiplokiem. Veikalā varēja arī 
uzspēlēt ķiploku un sīpolu 
dambreti.

Kad vēderi pilni, tad devā-
mies uz Valmieras teātri, lai 
skatītos izrādi bērniem un ve-
cākiem ar I. Zandares stāstiem 
un Renāra Kaupera dziesmām 
“Smieklu sasaukšanās”. Šis au-
toru kopdarbs izdzēš robežu 
starp bērnu un pieaugušo pa-
sauli, kur lielo un mazo smiekli 
saplūst vienā. 

Piedzīvojumi spogulī un 
sapnī, apēstas konfektes, 
nama kāpnes un Kreica kungs, 
Elzas gaidīšana, ejampanti, le-
campanti, sarunas un prātoša-
na – to visu bērni un pieaugu-
šie piedzīvo kopā ar rokgrupu 

“Kāposti ar desiņām”.
Šo izrādi apmeklējām ini-

ciatīvas “Latvija skolas soma” 
ietvaros, kas nodrošina iespē-
ju izzināt un pieredzēt Latvijas 
kultūras vērtības.

Uz tikšanos nākamajā eks-
kursijā!

Skolotājas Zigrīda un 
Kristīne

Lāčplēša nakts skrējiens 
notiks 9.novembrī plkst. 
19:00, pulcēšanās plānota pie 
Vīpes pagasta kultūras nama. 
Pasākums tiek organizēts ar 
mērķi popularizēt orientēša-
nās sportu un aktīvu atpūtu 
brīvā dabā Krustpils novadā 
un noskaidrot labākās nakts 
orientēšanās komandas. Pie-
teikšanās līdz 6.novembrim, 
zvanot pa tālruni 29243812 

(Kristīna). Komandā jābūt 
minimums 2 cilvēkiem, mak-
simums – 4 cilvēkiem, bez 
vecuma ierobežojuma. Vis-
maz   1 komandas dalībnie-
kam jābūt 18 gadus vecam. 
Komandas trasē pavada 2 
stundas, paši izvēloties mar-
šrutu pa kartē norādītajiem 
kontrolpunktiem. Komandas 
uzdevums ir, orientējoties ap-
vidū tikai ar kartes palīdzību, 

apmeklēt pēc iespējas vairāk 
kontrolpunktu. Uzvarētāju 
komandu nosaka kontrol-
punktos iegūstamo punktu 
kopsumma. Pirmo trīs vietu 
ieguvējkomandas tiks apbal-
votas ar balvām no Krustpils 
novada pašvaldības.

Vairāk informācijas par skrē-
jienu lasi pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.krustpils.lv un 
pašvaldības Facebook kontā.

 No 2018.gada septembra 
Latvijā darbojas program-
ma „Latvijas skolas soma”. Šīs 
programmas mērķis ir no-
drošināt katram mūsu valsts 
skolēnam iespēju vismaz 
vienu reizi mācību semestra 
laikā klātienē iepazīt Latviju 

mākslas un kultūras norisēs 
(skatuves mākslā, mūzikā, vi-
zuālajā mākslā, literatūrā, dejā, 
arhitektūrā, dizainā un kino). 
30.septembrī arī Vīpes pa-
matskolas skolēni izmantoja 
iespēju ielūkoties skolas somā. 
Pie mums viesojās inovatīvā 
jaunrades muzikālā apvienība 
no projekta SHAPE OF MUSIC. 

Mākslinieces piedāvāja pa-
visam oriģinālu iespēju vienu-
viet gan dzirdēt, gan redzēt, 
gan paspēlēt un iepazīt tuvāk 
visus četrus klasiskos stīgu 
mūzikas instrumentus – vi-
joli, altu, čellu un kontrabasu. 

Programmā skolēni kurā viņi 
tika iepazīstināti ar klasiska-
jiem mūzikas instrumentiem 
caur aktuālu latviešu un ār-
zemju mūziku tieši jauniešu 
vidū. Audzēkņiem tiks dota 
iespēja arī apskatīt tuvāk un 
pamēģināt katru no šiem ins-
trumentiem, kas, iespējams, 
kādu ieinteresēs spert pirmos 
soļus ceļā arī uz nopietnu mu-
zikālo izglītību.

Pasākums bija ļoti intere-
sants un aizraujošs. 

Vīpes pamatskolas  
direktora p.i.  

Maija Grundšteine

Ar zeltainajām rudens la-
pām zem kājām, esam “ie-
soļojuši” rudenī, kad pirmajā 
oktobra svētdienā tiek at-
zīmēta Skolotāju diena. Šo-
gad tradicionālais Skolotāju 
dienas pasākums norisinājās 

7.oktobrī Vīpes pagasta kul-
tūras namā. 

Pasākuma pirmajā daļā 
skolotājas svētkos sveica 
Krustpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektors Raimonds 
Spēks, izsakot apbrīnu par 
lielo darbu, ko skolotāji dara 
ik dienas un vēlot pacietību 
un izturību turpmāk. 

Laba vēlējumus teica arī 
Vīpes pagasta pārvaldes va-
dītāja Ineta Šeinova un Vīpes 
pagasta kultūras darba or-
ganizatore Kristīna Zvirbule. 
Tāpat sveicienu svētkos – ar 
laba vēlējumiem un brīnišķī-
gi skaistu klavierspēli, sniedza 
Vīpes pamatskolas skolēni. 

Savukārt pasākuma otrajā 

daļā skolotājiem koncertu 
sniedza un ar savu balsi prie-
cēja Dainis Skutelis. 

“Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdī iedegt prot
To ceļa zvaigzni dzīvei,
Kas gaismu nerimst dot.“
(K. Apškrūma)

Krustpils novada pašval-
dība lepojas ar katru novada 
skolas pedagogu un ir lepni, 
ka novadā strādā tik zinoši, 
saprotoši un sirsnīgi skolotāji. 
Paldies jums! 

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Justīne Iie

Rudens ekskursija

Skolas soma Vīpes pamatskolā

Nesēdi mājās, nāc un piedalies  
„Lāčplēša nakts skrējiens“

“Olimpiskā Diena 2019”  
Sūnu pamatskolā

Krustpils novada pedagogi sirsnīgā 
gaisotnē Vīpē atzīmē Skolotāju dienu 
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Izdevējs: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, jēkabpils, Lv-5202.  
justīne Iie, tālrunis 28304009, e-pasts: justine.iie@krustpils.lv MetIens: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IesPIests: sIA "erante". 

Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,
Ej,pasaulē mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
4 jaundzimušie – 3 meitenes un 1 zēns.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vēlam izturību! Lai bērniņi 
aug veseli un laimīgi!

Ikkatra mana jūta 
Pie Tevim vien grib 
traukt, 
Kā ziedonī man krūtīs 
Viss cenšas zaļot, plaukt.
(Aspazija)

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas trīs 
laulības

Sirsnīgi sveicam ar 
skaisto notikumu! 
Lai Jūsu mīlestība 
vienmēr saules 
apspīdēta! 

Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā
NOvEMBrī
vīPEs PaGastĀ
11. novembrī 
plkst.17.00 Lāčplēša 
dienai veltīts Lāpu gā-
jiens. Pulcēšanās pie 
Vīpes kluba.
16.novembrī plkst. 
16.00 Vīpes klubā Vara 
Vētras koncerts “Vie-
na skaista mirkļa dēļ”. 
Koncerts bez maksas. 

ataŠiENEs 
PaGastĀ
11. novembrī  
plkst. 15.30 Atašienē 
Lāpu gājiens (Brāļu 
Skrindu Atašienes 
vidusskola – Atašienes 
centrs). Svinīgs brīdis 
un Svecīšu iedegšana 
pie piemiņas akmens.
16. novembrī  
plkst. 19.00 Atašienes 
kultūras namā “Annas 
sāta“ Latvijas dzimša-
nas dienai veltīts svētku 
koncerts – “Mīla ir kā 
uguns”. Latviešu kom-
ponistu skaistākās un 
populārākās dziesmas 
ar mīlestību pret mūsu 
valsti dabu un cilvēkiem 
izdziedās Ieva Sutugova.

variEŠu 
PaGastĀ
16. novembrī  
plkst. 19.00 Antūžu 
kultūras namā Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts 
pasākums – koncerts 
“Vismīļākā no visām ze-
mēm” grupas „Tikai tā“ 
izpildījumā  
plkst. 22.00 deju va-
kars ar grupu „Laimīgs 
gadījums“. Ieeja bez 
maksas.

MEŽĀrEs 
PaGastĀ
11. novembrī 
plkst.11.00 Mežāres 
kultūras nama deju zālē 
pasākums “Meklējot 
varoņstāstus Krustpils 
novadā”.  
17.novembrī  
plkst. 17.00 Mežāres 
kultūras namā Krustpils 
novada Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 101. 
gadadienas svinības 
“Mūsu sirdīs – Latvija”. 
Programmā: Krustpils 
novada apbalvojumu 
pasniegšana; grupas 
TIRKIZBAND koncerts. 

KrustPiLs 
PaGastĀ
9.novembrī 
plkst.18.00 Krustpils 
pagasta kultūras namā 
Spunģēnos teātru sa-
iets “Skatuves ROZĀ 
nagla 2019”. Ieeja bez 
maksas. Plkst.22.00 
balle ar grupu “Kamēr 
jauni”, ieeja 3.00 euro.
26.novembrī  
plkst. 19.19 Krustpils 
pagasta kultūras nama 
Spunģēnos, Krustpils 
pagasta amatierteātris 
Savējie piedāvā izrādi 
“Trīnes grēki”. Ieejas 
maksa 1.00 euro.

KūKu  
PaGastĀ
15. novembrī  
plkst. 19.00 Zīlānu 
kultūras namā Latvijas 
101.gadskārtas svētki. 
Andris Bērziņš ar 
dzeju un dziesmām 
koncertprogrammā 
“Es šonakt sēdēšu uz 
jumta”.

Pasākuma laikā publicitātei var tikt fotogrāfēti un filmēti pasākuma  
dalībnieki un apmeklētāji.

17. novembrī  
plkst. 17.00
meŽāres kultūras namā

krustpils novada latvijas 
republikas proklamēšanas 
101. gadadienas svinības

proGrammā:
krustpils novada apbalvojumu pasniegšana

Grupas tIrkIzband koncerts

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/1/012 „Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem“ ietvaros. Projekts tiek finansēts no 
Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

No atmiņām paliek  
tik starojums maigs,
Tā kā liedagā  
saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, 
apstāsies laiks,
Norims sāpes,  
rūpes un bēdas.

Krustpils  
Novada dzimTsaraksTu Nodaļā 
reģisTrēTie mūžībā aizgājušie 
iedzīvoTāji
PANKINS ALEKSANDRS 05.02.1947.– 20.09.2019.

KALNIŅŠ RUDOLFS 12.02.1942.– 24.09.2019.

ZĀLĪTE IVETA 24.02.1968.– 24.09.2019.

KARPOVS JĀNIS 19.05.1950.– 21.09.2019.

JUKŠA ILZE 09.12.1926.– 22.09.2019.

SEMJONOVA MARFA 05.09.1935.– 26.09.2019.

LEJIŅA EMĪLIJA 29.09.1930.– 02.10.2019.

REINFELDS ALFREDS 10.09.1932.– 12.10.2019.

BALAŅENKO BRAINE 18.06.1940.– 21.10.2019.

BLITE BRIGITA 14.10.1932.– 26.10.2019.

TIHOMIROVA ŅINA 04.11.1938.– 28.10.2019.

izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 


