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Atkalsatikšanās prieks Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolā

Pavasara brīvdienu nedēļas izskaņā 
E-klasē parādījās negaidīti jauka ziņa, 
kurā bija teikts, ka 23. martā, ievērojot 
visus drošības noteikumus, Brāļu Skrin-
du Atašienes vidusskolas 5.-11. klase 
varēs satikties pie  skolas ārtelpu nodar-
bībās.  Visvairāk šī ziņa iepriecināja ve-
cākās klases, kuras klātienē nav tikušās 
kopš rudens. Beidzot kāda diena bez 
tiešsaistes nodarbībām, bet ar saviem 
klasesbiedriem, skolasbiedriem un sko-
lotājiem.  

Silti saģērbušies, smaidīgi un  gatavi 
darboties, pēc ilgās prombūtnes satikā-
mies skolas pagalmā. Laiks bija negaidī-
ti patīkams  - saulains un bez vēja, bērnu 
prieku un čalas skolas pagalmā papildi-
nāja gājputnu balsis. Pēc organizato-
risko jautājumu apspriešana un kopīga 
selfija sākām ārtelpu aktivitātes -  tās 
bija desmit stacijas, uz kurām devāmies 
sadalījušies pa divi vai pa trīs. Uzdevu-
mi stacijās bija visdažādākie - sākot no 
rēķināšanas, radošās izdomas līdz pat 
skolas vēsturei. Stacijā ''Es kombinēju'' 
spēlējām domino no Krustpils novadam 
blakus esošo novadu un pilsētu ģerbo-
ņiem. Tie jau ilgāku laiku  ir redzami sko-
las parkā, bet ikdienā nepievēršam tiem 
tik lielu uzmanību. Stacijā ''Es pētu'' kār-
tojām mūsu skolas fotogrāfijas hronolo-
ģiskā secībā, iejutāmies gandrīz vai de-
tektīvu lomā, pētot vismazākās skolas 
attēlu nianses. Citās stacijās izstaigājām 
mūsu skolas parku, cenzdamies atpazīt 

dažādus kokus un iepazinām stendu 
informāciju, bija arī iespēja mums pa-
šiem darināt savus jaunvārdus skolas 
teritorijā esošajiem objektiem. Viens no 
uzdevumiem bija kopīga dzejoļa veido-
šana, katrs skolēns pielika savu izdomu 
un roku, uzrakstīdams kādu rindiņu. Šo 
mūsu kopīgo dzejoli līdz pirmajam lie-
tum varēs redzēt skolas basketbola lau-
kumā – tajā izskan prieks par satikšanos, 
ilgas pēc klātienes mācībām mūsu mī-
ļajā skolā. Pēdējo uzdevumu stacijā ''Es 
meklēju'' uzsākām vienlaicīgi. Šis uzde-
vums bija foto orientēšanās, kas ir mūsu 
skolas sporta dienu tradīcija, bet tāpat 
katru reizi liek ieraudzīt kaut ko jaunu 
skolas apkārtnē. Dienas nobeigumā 
sniedzām  atgriezenisko saiti paslavējot, 
piedāvājot un pajautājot

Ārtelpu nodarbības noslēdzām ar ko-
pīgu foto uz jaunradītā dzejoļa un sko-
las fona. Katrs saņēma nelielu enerģijas 
devu. Tikšanās mērķis bija visiem atkal 
redzēties un jauki pavadīt laiku. Lai arī 
sejas slēpās aiz maskām un mūsu smai-
dus nevarēja redzēt, ikviena acis mirdzē-
ja, izstaroja prieku, to nevarēja noslēpt. 
Esam ļoti pateicīgi par šo iespēju satikt 
viens otru - pasmaidīt, pajokot, redzēt, 
kā esam izmainījušies pāris mēnešu lai-
kā, kā arī pavadīt laiku ārā, uzņemot jau-
kos pavasara saules starus…

Informāciju sagatavoja:
Skolas avīzes “Pēda” kolektīvs
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Par paredzētās darbības – Derīgo 
izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 

paplašināšanu derīgo izrakteņu 
atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” 
A un N kategorijas krājumu teritorijā 

Krustpils novadā akceptēšanu
Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas sēdē.

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – 
pašvaldība) 2021.gada 4. martā saņēma SIA 
“Pļaviņu DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, 
iesniegumu “Par paredzētās darbības ak-
ceptāciju” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.1-
8/21/612) ar lūgumu akceptēt paredzēto 
darbību - Derīgo izrakteņu (dolomīta) ie-
guves teritorijas paplašināšanu derīgo iz-
rakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” 
A un N kategorijas krājumu teritorijā Krust-
pils novadā. Iesnieguma pielikumā pievie-
nots ekspertes Ingas Gavenas, nodokļu 
maksātāja reģistrācijas Nr. 13065411218, 
sagatavotais “Ietekmes uz vidi novērtējums 
Paredzētajai darbībai Derīgo izrakteņu (do-
lomīta) ieguves teritorijas paplašināšana 
derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – krei-
sais krasts” A un N kategorijas krājumu teri-
torijā Krustpils novadā” ziņojums (turpmāk 
– Ziņojums), Vides pārraudzības valsts biro-
ja (turpmāk – Birojs) 2021. gada 25. janvāra 
atzinums Nr.5-04/3 “Par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu dolomīta ieguvei 
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes 
“Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā un pa-
plašinātajā platībā” (turpmāk – Atzinums) 
un Biroja 2021.gada 26.februāra lēmums 
Nr. 5-02/3 “Par kļūdas labojumu Vides pār-
raudzības valsts biroja Atzinumā Nr.5-04/3”. 
Ziņojums, Biroja Atzinums un citi materiāli 
pieejami SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē 
http://www.plavinudm.lv sadaļā Sabied-
rības līdzdalība. Ņemot vērā pašvaldības 
rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Ziņo-
jumu un Atzinumā norādīto informāciju 
konstatēts: 1. Paredzētās darbības nosau-
kums: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve 
Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes 
“Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā. 2. Pa-
redzētās darbības ierosinātājs: SIA “Pļaviņu 
DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, adrese: 
Rīgas iela 16, Pļaviņas, LV-5120 (turpmāk – 
Ierosinātāja).

3. Paredzētās darbības iespējamā norises 
vieta: Krustpils novada Krustpils un Variešu 
pagasts, nekustamie īpašumi “Karjers Ai-
viekste” (kadastra Nr. 5694 001 0117), “Lap-
sēni” (kadastra Nr. 5668 002 0130), “Kalna 
Mežotnes” (kadastra Nr. 5694 001 0128), 
“Mazlazdas” (kadastra Nr. 5668 002 0143) 
un nekustamā īpašuma “Vēzenes” (kadas-
tra Nr. 5668 002 0120) zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 5668 002 0120 un 
5668 002 0116 (turpmāk – Darbības vieta). 
4. Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem 
Atradne atrodas funkcionālajā zonējumā 
“Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R1), kurā 
galvenais plānotās (atļautās) izmantoša-
nas mērķis ir derīgo izrakteņu ieguve, bet 
paplašinātās teritorijas funkcionālais zonē-
jums ir mežu un lauksaimniecības teritorija. 
Funkcionālajā zonā “Lauksaimniecības teri-
torija” (L) derīgo izrakteņu ieguve un derīgo 
izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums 
ir viens no galvenajiem atļautajiem zemes 
izmantošanas veidiem, savukārt zonējumā 

“Mežu teritorija” (M) derīgo izrakteņu iegu-
ve iespējama kā teritorijas papildizmanto-
šanas veids.

5. Darbības vieta un tai piegulošās terito-
rijas nav noteiktas kā vērtīgas lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes.

6. Dolomīta ieguves teritorijas paplašinā-
šana par ~ 20 ha dolomīta atradnē “Aivieks-
te – kreisais krasts” (turpmāk – Atradne), 
kas atrodas nekustamā īpašuma “Karjers 
Aiviekste” (kadastra Nr. 5694 001 0117) te-
ritorijā Krustpils novada Variešu pagastā, 
kā arī paplašinātajā platībā Krustpils no-
vada Krustpils un Variešu pagastos nekus-
tamo īpašumu “Kalna Mežotnes” (kadastra 
Nr. 5694 001 0128), “Lapsēni” (kadastra Nr. 
5668 002 0130), “Mazlazdas” (kadastra Nr. 
5668 002 0143) teritorijās un nekustamā 
īpašuma “Vēzenes” (kadastra Nr. 5668 002 
0120) zemes vienībās ar kadastra apzīmē-
jumiem 5668 002 0120 un 5668 002 0116 ~ 
32 ha platībā. Tādējādi kopā plānota derīgo 
izrakteņu ieguve ~ 52 ha lielā teritorijā.

7. Darbības vietā paredzēts izstrādāt 
augšdevona Daugavas svītas dolomītus ~ 
52 ha platībā.

8. Ziņojumā ir izvērtēti divi alternatīvie 
ieguves tehnoloģijas varianti:

8.1. pirmajā alternatīvajā risinājumā 
plānots saglabāt esošo tehnoloģiju un in-
frastruktūru, dolomīta ieguvei izmantojot 
vertikālo urbumu lādiņu metodi, daudz-
rindu urbumu izvietojumu un pielietojot 
īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināša-
nas shēmu. Uzirdinātais dolomīta materiāls 
ar automašīnām tiek izvests uz apstrādes 
rūpnīcu Pļaviņās. Trokšņa traucējumus rada 
karjera tehnika un spridzināšana, kas tiek 
veikta no 2 reizēm mēnesī līdz 4 reizēm mē-
nesī, atkarībā no šķembu materiāla piepra-
sījuma. Putekļu emisijas nozīmīgā apjomā 
neveidojas ne materiāla pārkraušanas, ne 
transporta procesā, jo dolomīta materiāls ir 
mitrs. Paredzētās darbības ietvaros 1. alter-
natīvajā variantā tiek pagarināti karjera iek-
šējie ceļi un veidoti papildus ūdens novadī-
šanas kanāli uz iebedri, bet netiek plānota 
jaunu infrastruktūras objektu būvniecība. 
1. alternatīvajā variantā dienā vidēji uz rūp-
nīcu nogādā 3187,5 t dolomīta materiāla, 
ko nodrošina ~ 119 a/m reisi dienā. Kravu 
pārvadāšanai paredzētas 15 automašīnas 
Volvo ar kravnesību 27 tonnas.

8.2. otrais alternatīvais risinājums pa-
redz veikt daļēju dolomīta materiāla pirm-
apstrādi – dolomīta miltu un māla daļiņu 
atsijāšanu karjera teritorijā. 2. alternatīvas 
gadījumā apstrādes procesā daļa no mate-
riāla tiks sijāta, iegūstot 165 t sijātā materiā-
la. Apstrādes procesā tiek noteikts arī mate-
riāla zudums (~ 3 % apmērā). Līdz ar to no 
karjera teritorijas dienā tiks izvestas 2940 t 
nesijātā materiāla un 165 t sijātā materiāla. 
Krautnes uzglabāšanai veidotas netiek. 2. 
alternatīvajā variantā kopējais reisu skaits 
dienā ir 115 reisi (109 reisi dienā uz rūpnīcu 
un 6 reisi dienā izsijātā materiāla tiek piegā-
dāts pasūtītājam tieši no karjera).

9. Ziņojumā nonākts pie secinājuma, ka, 
ieviešot otro alternatīvo risinājumu nebū-
tiski pieaugs emisiju gaisā līmenis Atrad-
nes teritorijā, bet trokšņa līmenis veicot 
dolomīta materiāla pirmapstrādi teritorijā 
pieaugs par ~ 2 dB(A). Tā kā kopējais iegu-
vums materiāla transporta reisu skaitā ir 
nebūtisks un nepieciešamība iesaistīt dar-
bā papildus tehnikas vienības, kas rada pa-
pildus troksni, emisijas gaisā un to

iegādei un uzturēšanai nepieciešami bū-
tiski papildus līdzekļi, īstenošanai izvēlēts 
pirmais alternatīvais variants, respektīvi 
izmantot līdzšinējos tehniskos risinājumus 
un dolomīta materiāla apstrādi veikt pilnī-
bā rūpnīcā, kas ir apgādāta ar atbilstošiem 
tehniskajiem līdzekļiem un kuras jauda ir 
pietiekama iegūtā materiāla apstrādei.

10. Paziņojums par Paredzētās darbības 
Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika 
publicēts Krustpils novada informatīvajā iz-
devumā “Krustpils novadnieks” 2020. gada 
4. jūnija Nr. 6 (119), kā arī Biroja interneta 
vietnē www.vpvb.gov.lv un Ierosinātājas 
interneta vietnē www.plavinudm.lv. Ziņo-
jums bija pieejams SIA “Pļaviņu DM” telpās 
(adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pil-
sēta), iepriekš saskaņojot apmeklējuma 
laiku.

11. Saskaņā ar ierobežojumiem, kas no-
teikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobe-
žošanai, sabiedriskās apspriešanas sanāks-
me tika organizēta neklātienes formā, attā-
lināti . Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notika no 2020. gada 15. jūnija 
līdz 19. jūnijam. Tīmekļa vietnē http://
www.plavinudm.lv 15. jūnijā plkst. 9:00 
tika publicēta prezentācija par IVN Ziņoju-
mu un video prezentācija. Vienlaicīgi tika 
publicēta elektroniskā pasta adrese (inga.
gavena@gmail.com), uz kuru var sūtīt jau-
tājumus. Sazinoties ar Izstrādātāju pa norā-
dīto e - pastu vai tālruni, video prezentāciju 
bija iespējams saņemt arī e-pastā.

12. IVN Ziņojuma sabiedriskās apsprieša-
nas laikā Birojs nav saņēmis viedokļus par 
izstrādāto Ziņojumu.

13. Pēc labojumu veikšanas 2020. gada 
14. decembrī Birojā tika iesniegta aktua-
lizētā Ziņojuma versija. Paziņojums par 
iesniegto Ziņojumu tika publicēts Biroja 
un Ierosinātājas tīmekļa vietnēs. Ziņojums 
bija pieejams Ierosinātājas tīmekļa vietnē. 
Papildus ierosinājumi vai priekšlikumi no 
sabiedrības Ziņojuma izvērtēšanas laikā 
netika saņemti.

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtē-
jumu” (turpmāk – Likums) 22.panta pirmā 
daļa noteic, lai saņemtu atļauju uzsākt 
paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz 
attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai 
vai citai likumā noteiktajai institūcijai ie-
sniegumu, ziņojumu un kompetentās in-
stitūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar 
citos normatīvajos aktos noteiktajiem do-
kumentiem, savukārt 22.panta otrā daļa 
noteic, ka attiecīgā valsts institūcija, paš-
valdība vai cita likumā noteiktā institūcija, 
vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības 
un sabiedrības viedokli un ievērojot kom-
petentās institūcijas atzinumu par ziņoju-
mu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
pieņem lēmumu par paredzētās darbības 
akceptēšanu vai neakceptēšanu.

Atbilstoši Likuma 6.1 panta sestajai da-
ļai attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība 
vai cita likumā noteiktā institūcija lēmumu 
par paredzētās darbības akceptu pieņem 
60 dienu laikā pēc šā likuma 22.panta pir-
majā daļā minēto ierosinātāja dokumentu 
saņemšanas.

Saskaņā ar Likuma 23. panta pirmo daļu 
attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai 
cita likumā noteiktā institūcija nosūta pie-
ņemto lēmumu ierosinātājam un kompe-
tentajai institūcijai un otro daļu attiecīgā 
valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā 

noteiktā institūcija triju dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas to ievieto savā tī-
mekļvietnē (ja tāda ir) un piecu darbdienu 
laikā nosūta publicēšanai vismaz vienā paš-
valdības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā 
laikrakstā. Publikācijā norāda valsts institū-
ciju vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās 
personas var iepazīties ar:

1) lēmuma saturu;
2) lēmuma pamatojumu un informāci-

ju par sabiedriskās apspriešanas procesu, 
norādot arī to, kā ir ņemti vērā tās valsts 
priekšlikumi, ar kuru notikušas konsultāci-
jas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtēša-
nas laikā;

3) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novēr-
stu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz 
vidi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 
likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
6.1 panta sesto daļu, 22. panta otro daļu, 
23. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu,

atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Aija 
Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jak-
sons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis 
Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornē-
lija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pē-
teris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golu-
bevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Krustpils 
novada dome nolemj:

1. Akceptēt paredzēto darbību - derīgo 
izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 
paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē 
“Aiviekste – kreisais krasts” A un N katego-
rijas krājumu teritorijā Krustpils novadā, ar 
nosacījumiem:

1.1. Darbību realizēt, ievērojot ārējos 
normatīvos aktos noteiktos, Ziņojumā pa-
redzētos un ar Atzinumā izvirzītos nosacī-
jumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama;

1.2. Realizējot plānoto darbību, īpaši 
ņemt vērā šādus aspektus:

1.2.1. Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā 
režīma izmaiņu prognoze un ar nosusinā-
šanas darbiem saistītās ietekmes, kā arī 
mūsdienu ģeoloģisko procesu izmaiņu 
prognoze un monitorings (Biroja Atzinuma 
6.4.1. apakšpunkts).

1.2.2. Troksnis un tā izplatība, vibrācijas, 
tostarp no transportēšanas (Biroja Atzinu-
ma 6.4.2. apakšpunkts).

1.2.3. Gaisu piesārņojošo vielu emisija un 
izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp no trans-
portēšanas (Biroja Atzinuma 6.4.3. apakš-
punkts).

1.2.4. Ietekme uz ainavu, bioloģisko 
daudzveidību un plānotie rekultivācijas 
pasākumi (Biroja Atzinuma 6.4.4. apakš-
punkts).

2. Uzdot Domes Administratīvajai no-
daļai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 23.pantam triju dienu 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievie-
tot tīmekļvietnē www.krustpils.lv un piecu 
darbdienu laikā nosūtīt lēmumu publicē-
šanai Krustpils novada pašvaldības domes 
informatīvajā izdevuma “Krustpils novad-
nieks” aprīļa numurā.

3. Lēmumu nosūtīt Vides pārraudzības 
valsts birojam un SIA “Pļaviņu DM”.

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Admi-
nistratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu 
namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā perso-
na – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu 
adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās 
adreses).

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krust-
pils novada pašvaldības izpilddirektoram.

[..]

Sēdes vadītājs K. Pabērzs

2021. gada 17. martā 
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Paziņojums par pieņemto lēmumu akceptēt 
derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas 
paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste 
– kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu 
teritorijā Krustpils novadā”

Krustpils novada Dome 
paziņo, ka 2021. gada 
17. martā ir pieņemts 
lēmums akceptēt pare-
dzēto darbību – Derīgo 
izrakteņu (dolomīta) ie-
guves teritorijas papla-
šināšanu derīgo izrak-
teņu atradnē “Aiviekste 
– kreisais krasts” A un 

N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils 
novadā”, ar nosacījumiem.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA 
“Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, 
juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļa-
viņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis: 29461985 E-
pasta adrese: juris.dm@apollo.lv.

Paredzētā darbības vieta: 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
Dolomīta ieguves teritorijas paplašinā-

šana plānota par ~ 20 ha dolomīta atradnē 
“Aiviekste – kreisais krasts”  (turpmāk – Atrad-
ne), kas atrodas nekustamā īpašuma “Karjers 
Aiviekste” (kadastra Nr. 5694 001 0117) teri-
torijā Krustpils novada Variešu pagastā, kā arī 
paplašinātajā platībā Krustpils novada Krust-
pils un Variešu pagastos nekustamo īpa-
šumu “Kalna Mežotnes” (kadastra Nr. 5694 
001 0128),  “Lapsēni” (kadastra Nr. 5668 002 
0130), “Mazlazdas” (kadastra Nr. 5668 002 
0143) teritorijās un nekustamā īpašuma “Vē-
zenes” (kadastra Nr. 5668 002 0120) zemes 
vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 
002 0120 un 5668 002 0116 ~ 32 ha platībā. 
Tādējādi kopā plānota derīgo izrakteņu iegu-
ve ~ 52 ha lielā teritorijā.

Ar sagatavoto “Ietekmes uz vidi novērtē-
jums Paredzētajai darbībai Derīgo izrakteņu 
(dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana 
derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais 
krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā 
Krustpils novadā” ziņojuma aktuālo redakciju 
var iepazīties SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  
http://www.plavinudm.lv .

Paziņojums par lokālplānojuma 
nekustamajiem īpašumiem 
“Indras” un “Indraines” 
apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu

Krustpils novada dome 17.03.2021. ir 
pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 5, 40. p.) 
"Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, 
kas groza Krustpils novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2024. gadam, nekus-
tamajiem īpašumiem “Indras” un “Ind-
raines”, Krustpils pagastā, Krustpils no-
vadā” apstiprināšanu” un izdevusi sais-
tošos noteikumus Nr. 2021/3 “Lokālplā-
nojums, kas groza Krustpils novada te-
ritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, 

nekustamajiem īpašumiem “Indras” un 
“Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils 
novadā teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Lēmums un saistošie noteikumi pie-
ejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.
krustpils.lv un valsts vienotajā ģeotelpis-
kās informācijas portālā https://geolatvi-
ja.lv/geo/tapis#document_15897

Krustpils novada pašvaldība 
2021. gada 29. aprīlī no plkst. 
11:00 ēkas Rīgas ielā 150A, 
Jēkabpilī, konferenču zālē 
rīko mutiskas otrās izsoles 
ar augšupejošu soli šādai 
pašvaldības mantai: 

1. Neizīrētam dzīvoklim Liepu iela 15-
4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils 
novads, kadastra Nr. 5646 900 8737, ar 
kopējo platību 40,5 m2 un kopīpašuma 
405/5357 domājamās daļas no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes. Izsoles sākumcena 
- nosacītā cena 1080 EUR, nodrošinājums 
10% no nosacītās cenas, reģistrācijas mak-
sa 20 EUR, solis 20 EUR. Izsolāmo nekus-
tamo īpašumu var apskatīt darba dienā, 
iepriekš sazinoties pa tālr. 20288063.

2. Nekustamam īpašumam “Ķuncu 
lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr. 5670 005 0214, platība 5,93 ha. 
Izsoles sākumcena - nosacītā cena 17100 
EUR, nodrošinājums 10% no nosacītās ce-
nas, reģistrācijas maksa 100 EUR, solis 200 
EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties 
pa tālr. 26139764.

3. Nekustamam īpašumam “Ceļtekas”, 
Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5670 003 0261,  platība 6,36 ha. Izso-
les sākumcena - nosacītā cena 15200 EUR, 
nodrošinājums 10% no nosacītās cenas, 
reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 100 EUR. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apska-
tīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 
26139764.

4. Nekustamam īpašumam “Uzkalni”, 
Krustpils pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr. 5668 006 0207,  platība 0,8949 
ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 
2835 EUR, nodrošinājums 10% no nosacī-
tās cenas, reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 
50 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties 
pa tālr. 26602676.

5. Nekustamam īpašumam “Upes dze-
ņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr. 5668 006 0260,  platība 1,27 ha. 
Izsoles sākumcena - nosacītā cena 3780 
EUR, nodrošinājums 10% no nosacītās ce-
nas, reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 100 
EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 

apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties 
pa tālr. 26602676.

6. Nekustamam īpašumam “Brekši”, Va-
riešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5694 002 0237,  platība 3,22 ha. Izso-
les sākumcena - nosacītā cena 7650 EUR, 
nodrošinājums 10% no nosacītās cenas, 
reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 50 EUR. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apska-
tīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 
28308041.

7. Nekustamam īpašumam “Nārbuļi”, 
Krustpils pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr. 5668 005 0090,  platība 1,16 ha. 
Izsoles sākumcena - nosacītā cena 3600 
EUR, nodrošinājums 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 
50 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties 
pa tālr. 26602676.

8. Nekustamam īpašumam - ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
56940080130, adrese “Sudrabi”, Variešu 
pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 
5694 008 0008,  platība 0,26 ha. Izsoles 
sākumcena - nosacītā cena 1845  EUR, 
nodrošinājums 10% no nosacītās cenas, 
reģistrācijas maksa 50 EUR, solis 50 EUR. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apska-
tīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 
28308041.

9. Kustamai mantai – transportlīdzek-
lim VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas 
numurs HK9757, 1.reģistrācijas datums 
– 2003.gada 11.jūlijs, VIN numurs WV2ZZ-
Z70Z2X137174. Izsoles sākumcena - nosa-
cītā cena 1160 EUR, nodrošinājums - 10% 
no nosacītās cenas, reģistrācijas maksa 
- 30 EUR, solis - 50 EUR. Transportlīdzekli 
var apskatīt darba dienā, iepriekš sazino-
ties pa tālr. 28308041.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļvietnē 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izso-
les. 

Krustpils novada pašvaldība 
2021. gada 7. maijā no plkst. 
11:00 ēkas Rīgas ielā 150A, 
Jēkabpilī konferenču zālē rīko 
mutiskas izsoles ar augšupejošu 
soli šādai pašvaldības mantai: 

1. Nekustamam īpašumam “Mežavoti 4”, 
Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5694 003 0130, zemes platība 1,1 ha. Iz-
soles sākumcena - nosacītā cena 9500 EUR, 
nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, 
reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 200 
EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var ap-
skatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 28308041.

2. Nekustamam īpašumam “Mežavoti 9”, 
Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5694 006 0366, zemes platība 2 ha. Iz-
soles sākumcena - nosacītā cena 9600 EUR, 
nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, 
reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 200 
EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var ap-
skatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 28308041.

3. Nekustamam īpašumam “Mežavoti 
11”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr. 5694 007 0218, zemes platība 0,8 
ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 3500 
EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 
200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 28308041.

4. Nekustamam īpašumam “Mežavoti 
15”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr.  5694 009 0032, zemes platība 
8,05 ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 
28200 EUR, nodrošinājums - 10% no nosa-
cītās cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, 
solis - 200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašu-
mu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazi-
noties pa tālr. 28308041.

5. Nekustamam īpašumam “Mežavoti 

18”, Variešu pagasts, Krustpils novads, ka-
dastra Nr.  5694 010 0093, zemes platība 
3,6 ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 
11600 EUR, nodrošinājums - 10% no nosa-
cītās cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, 
solis - 200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašu-
mu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazi-
noties pa tālr. 28308041.

6. Nekustamam īpašumam “Dūcāres”, 
Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadas-
tra Nr. 5668 004 0104, zemes platība  4,37 
ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 7800 
EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 
200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 26602676.

7. Nekustamam īpašumam “Andi”, Me-
žāres pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5676 008 0131, zemes platība 7,69 ha. 
Izsoles sākumcena - nosacītā cena 31500 
EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 
200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 26641668.

8. Nekustamam īpašumam “Lāsteklejas”, 
Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadas-
tra Nr.  5676 007 0296, zemes platība 2,65 
ha. Izsoles sākumcena - nosacītā cena 8100 
EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 100 EUR, solis - 
200 EUR. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa 
tālr. 26641668.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļvietnē 
http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 
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Izmaiņas sabiedriskā transporta reisos 
Ņemot vērā, ka Jēkabpils un Krustpils 

novadā tiks atjaunotas mācības klātie-
nē,  no 2021.  gada 22.  marta maršrutā   
Nr.6944 Jēkabpils–Pieterāni, Nr.6952 Jē-
kabpils–Medīlas–Mežāre–Jēkabpils un 
Nr.6985 Jēkabpils–Troškas–Rijnieki reisi 
tiks izpildīti saskaņā ar skolēnu mācību lai-
ka kustības sarakstu.

Savukārt maršrutā Nr.6944 Jēkabpils–
Pieterāni un Nr.6952 Jēkabpils–Medīlas–
Mežāre–Jēkabpils autobusi, kas kursēja 
saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku, pasa-

žieru pārvadājumus nenodrošinās.
Autotransporta direkcija aicina iedzī-

votājus izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un paņemt biļeti par savu 
braucienu, atgādinot, ka statistiku par 
reisa pieprasījumu veido pasažieriem iz-
sniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem 
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasa-
žieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā 
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa 
tālruni 27776621.

Maršruta nosaukums Atjaunotie reisi

Nr. 6944 Jēkabpils – Pieterāni Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas darbadienās 
izbrauc plkst. 6.15 un no pieturas Pieterāni – plkst. 7.02.

Nr. 6952 Jēkabpils – Medīlas –
Mežāre – Jēkabpils

Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas darbadienās 
izbrauc plkst. 7.40 un 14.45.

Nr. 6985 Jēkabpils – Troškas –
Rijnieki

Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas darbadienās 
izbrauc plkst. 15.20 un no pieturas Atašienes skola – 

plkst.16.35.

Autotransporta direkcija

Labiekārtos Antūžu pamatskolas 
aktīvās atpūtas laukumu

Krustpils novada pašvaldī-
ba saņēma finansiālu atbal-
stu projekta Nr. 21-05-AL24-
A019.2201-000001 “Bērnu 
un jauniešu aktīvās atpūtas 
laukuma labiekārtošana Va-
riešu pagasta Antūžu ciemā” 
īstenošanai. Projekta mērķis 
ir labiekārtot aktīvās atpūtas 
laukumu pie Antūžu pamat-
skolas, uzstādot jaunas koka 
konstrukcijas bērnu un jau-
niešu garīgās un fiziskās ve-
selības attīstībai.  

Lai uzlabotu un dažādotu 
bērnu un jauniešu, gan arī 
Antūžu pamatskolas izglīto-
jamo brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, projekta ietvaros 
pie pamatskolas tiks uzstā-
dītas koka šūpoles, smilšu 
kaste ar aizveramu vāku un 
virvju konstrukcija ar īpaši 
drošiem stiprinājumiem. 
Dažādas virvju konstrukcijas 
attīsta bērnu un jauniešu 
fizisko stāvokli un uzlabo 
garastāvokli. Smilšu kaste 
ar vāku ir lielisks risinājums 
arī sanitāros nolūkos-vāks 
pasargā smiltis no ārējās vi-
des iedarbības un nodroši-
na smilts tīrību, un smiltis ir 
lielisks dabas materiāls, kurš 
tiek izmantots gan veidoša-
nai, gan rotaļām un tām ir arī 
terapeitiskas īpašības. Savu-
kārt, šūpošanās ir noderīga 
nodarbe cilvēka attīstībā, kas 
attīsta kustību koordināciju 
un līdzsvara izjūtu.

Projekta īstenošanas gai-

tā tiks veikta Tirgus izpēte 
tehniskās dokumentācijas 
izstrādei, kam attiecīgi sekos 
izmaksu aptauja infrastruk-
tūras objektu izgatavošanai 
un uzstādīšanai. 

Projekta kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir EUR 5000, 
no tiem ELFLA fonda finan-
sējums ir

EUR 4500 un pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda EUR 
500. 

Finanšu trūkumu dēļ, šī 
vēlme netika piepildīta ga-

diem ilgi. Krustpils novada 
pašvaldība ir pateicīga Bied-
rībai “Lauku partnerība Sēli-
ja” un Lauku atbalsta dienes-
tam par finansiālu atbalstu 
šīs vēlmes īstenošanai!  

Informāciju sagatavoja:
Tamāra Latiševa
Krustpils novada 

pašvaldības 
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore, 
tamara.latiseva@krustils.lv, 

tālr.27804081. 

Atbalstīts projekts „Sabiedrības 
informēšana par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu un saudzīgu 
izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību, veidojot publikāciju ciklu 
reģionālajā laikrakstā 2021.gadā”

Šī gada 16.marta Zivju 
padomes sēdē pasākumā 
“Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, 
arī publicistikas izdevumi, 
mācību vai uzziņu litera-
tūra, informatīvi izglītojoši 
televīzijas raidījumi vai ra-
dioraidījumi” tika saņemts 
finansiālais atbalsts Krust-
pils novada pašvaldības ie-
sniegtajam projektam „Sa-
biedrības informēšana par 
zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu 
izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību, veidojot 
publikāciju ciklu reģionāla-
jā laikrakstā 2021.gadā”. 

Projekta ietvaros re-
ģionālajā laikrakstā “Brī-
vā Daugava” tiks veidots 
publikāciju cikls par zivju 
resursu saglabāšanu, to 

racionālu un saudzīgu iz-
mantošanu, atražošanu un 
aizsardzību. Projekta ietva-
ros no aprīļa līdz oktobrim 
reizi mēnesī reģionālajā 
laikrakstā “Brīvā Daugava” 
varēs atrast tematisko lapu 
“Ne asakas!”, kā arī atseviš-
ķus materiālus, kas sagata-
voti projekta ietvaros. Tajos 
tika stāstīts par Krustpils 
novada publisko un privā-
to ezeru un upju apsaim-
niekošanu, par paveikto un 
iecerēto šajā jomā, par ziv-
ju resursu papildināšanu 
un sargāšanu, intervijas ar 
prasmīgiem zivju ķērājiem, 
reportāžas no makšķerēša-
nas sacensībām un daudz 
ko citu. 

 Projekts informēs un iz-
glītos sabiedrību par zivju 
resursu racionālu un sau-
dzīgu izmantošanu, atra-
žošanu un aizsardzību, kā 
arī par jaunākajiem pētīju-

miem šajā jomā. Projekta 
realizācija sniegs lielu ie-
guldījumu Krustpils nova-
da ūdenstilpju un to zivju 
resursu racionālai apsaim-
niekošanai, paaugstinās 
sabiedrības informētības 
līmeni par zivju resursu 
racionālu, saudzīgu izman-
tošanu, kā arī samazinās 
makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumu skaitu.

 Projekta kopsumma ir 
7623.00 EUR, Zivju fonda 
finansējums 6784.47 EUR 
un pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda 838.53 EUR. 
Projekts jāīsteno līdz šī 
gada 30. novembrim.

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
Angelīna Tukiša
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Kūku bibliotēkā noslēdzies 
lasīšanas maratons “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”

Kūku bibliotēka lasīšanas veicināšanas 
programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija" darbojas no pašiem pirmsāku-
miem, jau 20 gadus. 28. februārī noslēdzās 
tās 2020. gada kārta.

2020.gada programmas aktivitātes, tā-
pat kā kopējo bibliotēkas darbu, ietekmē-
jusi Covid-19 pandēmija un valstī noteik-
tie ierobežojumi, bet neskatoties uz to, 
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā" piedalī-
jās un par ekspertiem kļuva 41 dalībnieks.

Lielākā daļa no dalībniekiem piedalīju-
šies vairākus gadus. Liels prieks, ka ar ga-
diem interese par šo programmu nemazi-
nās un ik gadu ekspertu rindas papildinās 
ar jauniem lasītājiem.

Diemžēl pašreizējā situācija valstī neļauj 
organizēt mūsu tradicionālo braucienu 
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" eksper-
tiem, tāpēc šoreiz visi programmas dalīb-
nieki saņems veicināšanas balviņas.

Kūku bibliotēkas darbinieki tuvākā laikā 
sazināsies ar katru "Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrija" ekspertu individuāli, lai vieno-
tos par balvas saņemšanu.

Liels PALDIES visiem programmas dalīb-
niekiem!

Vēlam ikvienam uzturēt sevī lasītprieku 
un cerot arī uz turpmāku tik pat lielu lasī-
tāju pulku!

Jūsu Kūku bibliotēka!

Variešu sākumskolā skaisti 
atjaunota guļamistabas siena

Kopīgi sadarbojoties ar Variešu sākum-
skolas pirmsskolas grupiņas  “Pelēni” vēcā-
kiem, tika atjaunota guļamistabas siena.   
Tika uzgleznots brīnumains ceļojums bēr-
niem, miega pasaulē.

Pateicoties vecākiem, tika pieaicināta 
māksliniece Elīna Strode no Carnikavas, 
kura radīja pasakaino un apbrīnojamo 

darbu.
Liels paldies mūsu labākajiem un atsau-

cīgākajiem vecākiem, par aktīvu piedalī-
šanos un atbalstu mūsu idejām kā arī to 
realizēšanu.

Variešu sākumsskola

Informē par lauka 
apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsar-
dzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotel-
piskās informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos 
Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām funkci-
jām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un 
atjaunina ģeotelpiskās informācijas pa-
matdatus, tai skaitā ģeotelpisko informā-
ciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos 
un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 
1:250 000 – 1:2 000 ietvaros. 

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma 
ietvaros laika periodā no 2021. gada mar-
ta līdz decembrim veiks topogrāfisko kar-
šu mērogā 1:10000 sagatavošanu Krust-
pils novada teritorijai, tas nozīmē - veiks 
teritorijas apsekošanu dabā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotel-
piskās informācijas likuma 9. panta pirmo 
daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesis-
kais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeo-
dēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā 
teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba aplie-

cības, kuras nepieciešamības gadījumā 
var uzrādīt. 

Kartogrāfiskās informācijas atjauni-
nāšanas ietvaros lauka apsekošanu veic 
kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, 
kuri izpilda šādus  uzdevumus:

1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību 
un precizitāti atbilstoši karšu sagatavoša-
nas noteikumiem un situācijai apvidū.

2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas 
nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai 
parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas 
tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objek-
tu un to raksturlielumu mērīšana var tikt 
veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeo-
dēziskiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par neskaid-
rajām vietām un objektiem.

4. Nepieciešamības gadījumā veic apvi-
dus objektu fotografēšanu (var tikt izman-
tots bezpilota gaisa kuģis - drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jeb-
kuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama in-
terneta vietnēs www.lgia.gov.lv un http://
map.lgia.gov.lv 

Direktors pulkvedis M. Liberts

Apstiprināts Krustpils novada 
pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA “Spunģēni - Daugavieši” 
2020. gada pārskats

Kapitālsabiedrība Krustpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nodarbojas ar māju apsaimniekošanu, at-
kritumu apsaimniekošanu un dažādiem 
celtniecības darbiem. Kopējais apgrozī-

jums “Spunģēni - Daugavieši” 2020.gadā   
ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2019.
gadu, zaudējumi minimāli palielinājušies. 
Kopumā novada teritorijā tiek apsaimnie-
kotas 27 daudzdzīvokļu mājas.

Krustpils novada pašvaldības uzņēmums SIA “Spunģēni – Daugavieši” piedāvā mini 
ekskavatora pakalpojumus.

Rokam tranšejas kabeļu un cauruļvadu ierīkošanai, kā arī cita veida celtniecības dar-
biem.

Zvanīt - 26388004



6    2021. gada 1. aprīlis

2020.gada nogalē Krustpils novada pašvaldība organizē-
ja konkursu “Jaunatnes gada balva 2020’’. Krustpils novada 
pašvaldība  šī gada laikā vēlas iepazīties un iepazīstināt arī ik-
vienu novada iedzīvotāju ar konkursa “Jaunatnes gada balva 
2020” nomināciju uzvarētājiem- jauniešiem  un viņu atbals-
tītājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojušies, veicinot jaunatnes 
politikas attīstību pašvaldībā.

Nominācijā “Gada jaunais mākslinieks 2020” balvu saņēma 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 11.klases skolnieks Kārlis 
Zalāns.

Kārlis pasauli labprāt skata caur foto objektīva aci. Kārlis 
savās fotogrāfijās parāda dzimtās puses- Atašienes dabas 
skaistumu. Tās ir ainavas, atsevišķi dabas objekti, kā arī dzīv-
nieki, kuru uzņemšanai tiek veltīta īpaša uzmanība un pa-
cietība. Jau vairākus gadus Kārli aizrauj fotografēšana, tāpat 
jaunietis piedalās dažādos konkursos, kuros atzīts par vienu 
no labākajiem fotogrāfiju autoriem. Kārļa darbus ikviens var 
apskatīt sociālajos tīklos Instagram.com un Facebook.com, 
kur jaunietim ir ap 8000 sekotāju. 

Ārēji nosvērts un mierīgs, taču zem tā slēpjas spēcīga un 
motivēta personība. Kārlis ir cīnītājs, viņš nekad nepadosies 
un vienmēr tieksies sasniegt izvirzītos mērķus pēc iespējas 
labāk. 

Kārli, pirms sāksim uzdot jautājumus, nosauc 3 sev rak-
sturīgās īpašības, kas sākas ar to pašu burtu, ar kuru sākas 
tavs vārds. 

Man raksturīgas ir sekojošās īpašības: kluss, kautrīgs, kon-
krēts.

Kā tu pats sevi raksturotu? 
2020.gada gaitā esmu kļuvis disciplinētāks. Liels paldies 

jāsaka manam draugam – Diggeram, kura dēļ katru dienu 
eju pastaigā, neskatoties ne uz laikapstākļiem, ne pašsajūtu. 
Esmu dabas cilvēks. Izbaudu brīžus, kad atrodos dabā. Jo tā-
lāk no cilvēkiem – jo labāk. Varētu teikt, ka esmu viensētnieks.

Kādas ir sajūtas saņemot   konkursa “Jaunatnes gada 
balva 2020” nomināciju – Gada jaunais mākslinieks?

Sajūtas ir patīkamas, esmu pārsteigts. Balva mani motivē 
turpināt fotografēt un iesākto nepamest, jo redzu, ka šis ho-
bijs atpelnās.

Kā tev šķiet, kāpēc tieši tu ieguvi nomināciju- Gada jau-
nais mākslinieks?

Uz šo jautājumu atbildi rast nevaru, tas jājautā žūrijai.
Pastāsti, kā sākās tavas attiecības ar fotografēšanu?
Sakne ir meklējama 2013.gadā, kad mamma man nopirka 

manu pirmo skārienjūtīgo telefonu. Tad nu kā mācēju - tā fo-
tografēju. Protams, fotogrāfijas nebija tās skaistākās, bet tāda 
aizrautība fotografēt kā tad, vairs nav bijusi.

Kur tu apguvi fotografēšanas iemaņas?
Teoriju apguvu skatoties YouTube video, bet praktiskās iema-

ņas guvu dabā – fotografējot ainavas un dzīvniekus. Es uzska-
tu, ka nav nepieciešamības maksāt naudu par foto kursiem, ja 
zināšanas ir iespējams gūt par brīvu internetā. Kā arī ietaupīto 
naudu var ieguldīt aprīkojumā.

Vai atceries savas pirmās fotogrāfijas?
Atceros, lūkojos uz tām ar pozitīvu skatu. Nevienu īpašu fo-

togrāfiju neatceros, bet zinu, ka tajā laikā fotografēju visu. Ejot 
mājup no skolas, bildēju bērzus, pienenes un pat peļķes. Žēl, ka 
šie unikālie kadri nav saglabājušies šobaltdien. Ir izteikti ma-
nāms, ka esmu progresējis, tas ir labi. 

Kas tevi piesaista fotografēšanā, kas sagādā vislielāko 
gandarījumu?

Esmu ievērojis, ka mani piesaista viss vizuālais. Iespējams 
tas arī ir viens no pamatiem kādēļ man interesē fotografēša-
na. Nav noteiktas lietas, kas man sagādā vislielāko gandarīju-
mu. Visprecīzāk būtu teikt, ka gandarījumu dod visa kopums. 
Tas, ka fotogrāfija patīk gan man, gan pārējiem, atzinumu 
gūšana, komplimenti, izstādes, intervijas u.c. Protams kāds 
raksts avīzē arī par sliktu neiet.

 
Kā tu sevi pilnveido, kur gūsti iedvesmu, vai esi ko intere-

santu izmēģinājis, iedvesmojoties no citiem?
Pilnveidojos fotografējot. Uzskatu, ka ir jācenšas katru nāka-

mo fotogrāfiju uzņemt kaut vai mazliet labāku kā iepriekšējo, 
proti, ne vienmēr tas sanāk. 

Iedvesmu sev neuzspiežu, tā nāk un iet, tas notiek spontāni, 
tā arī tam jāpaliek. 

Esmu izmēģinājis dažādas idejas un esmu iedvesmojies no 
ārzemju fotogrāfiem, bet nu jau uzskatu, ka vislabāk ir mēģināt 
pašam radīt ko jaunu. Kļūdīties, bet censties kamēr sanāk.

Kāds ir bijis tavs lielākais izaicinājums fotogrāfijā?
Vislielākais izaicinājums ir noturēt interesi un prieku. Es vēl 

esmu jaunietis un mana interese šaudās no vienas nišas uz 
otru, līdz ar to cenšos saglabāt savu aizrautību par fotogrā-
fiju.

Vai fotografēšana ir tava vienīgā sirdslieta?
Nē, sirdslietu man ir daudz. Bet fotografēšana pavisam no-

teikti noturēsies topā vēl ilgi. 
Kas tev sagādā vislielāko prieku?
Kā teica Ziedonis – “Tādas lielas laimes nemaz nav. Ir tikai 

tādas mazas laimītes.”. Tā arī man, ir ikdienišķi brīži, pildīti ar 
prieku. Izcelt vienu noteiktu lietu šķiet nepareizi. 

Kādi ir Krustpils novada jaunieši?
Nemācēšu teikt par visiem, bet uzskatu, ka mēs esam 

mērķtiecīgi un uz izaugsmi vērsti cilvēki. Jaunieši, kuri grib 
darīt lielas lietas un aiz sevis atstāt, ko patiesi vērtīgu un no-
derīgu.

Kā jauniešus motivēt sekot saviem sapņiem un nenobī-
ties no pirmajām grūtībām tos realizējot?

Ar grūtībām sastopas visi. Ja jaunietis patiešām no sirds 
vēlēsies savu sapni sasniegt, tad ārēja motivācija nebūs ne-
pieciešama. Motivācija ir jārod  pašam sevī.

Tavuprāt, ko ir nepieciešams paveikt jauniešu labā, lai 
viņus ieinteresētu palikt vai izbraukušos atgriezties dzīvot 
savā novadā?

Es uzskatu, ka jauniešiem ir nepieciešams ieskaidrot to, ka 
tikai no viņiem ir atkarīga Latvijas un viņu dzimtā novada nā-
kotne. Mēs esam vēl neizmantots potenciāls, kurš gaida savu 
slavas stundu. Ja mēs brauksim prom uz neatgriezšanos, la-
bāk nepaliks. Ir nepieciešams apceļot pasauli, gūt pieredzi, 
atgriezties un ar gūtajām zināšanām radīt pēc iespējas labā-
ku valsti, kuru tālāk nogādāt nākamajai paaudzei. 

Ko novēli katram paveikt šopavasar?
Es novēlu katram uzlabot savu fizisko un mentālo stāvokli. 

Sakārtot lietas, kuras jau sen ir atliktas uz kādu “citu” dienu. 
Piezvanīt ģimenes loceklim vai senam draugam un vienkārši 
aprunāties. Piecelties no dīvāna un iziet pastaigā. 

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Kārlis Zalāns “Neej tur, kur ved ceļš. Ej tur, kur tā nav. Un 
atstāj aiz sevis iemītu ceļu.”

kopā ar Diggeru pēc pastaigas

Atbalstīts projekts “Pa 
Spunģēnu gājēju un veloceliņu 
Daugavas ielejā”

 Biedrība “Daugavas savienība” valdes sēdē lēmusi 
par atbalstu šogad iesniegtajiem projektiem. Finansēju-
mu nolemts piešķirt 27 projektu idejām, tajā skaitā arī 
Krustpils novada pašvaldības iesniegtajam projektam “Pa 
Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā“. 

Projekts “Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas 
ielejā” tiks realizēts Krustpils novada Krustpils pagastā. 
Projekta mērķis ir popularizēt Daugavas ielejas vides un 
kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta galvenā aktivitāte ir 
trīs tematisko soliņu izgatavošana un uzstādīšana uz ve-
loceliņa Spuņģēnu ciems-Jēkabpils pilsēta. Soliņu dizainā 
tiks izmantoti frēzējumi metālā, kas popularizē Daugavas 
ieleju un ir cieši saistīti ar Daugavas tematiku. Soliņu fre-
zējumos tiks attēlots Daugavas sams, Baltā krāce un koka 
plosts.  Izvietotie soliņi gan vizuāli, gan asociatīvi iekļau-
sies pašreizējā gājēju un veloceliņa infrastruktūrā un vidē. 

 Projekts sekmēs biedrības “veicinās Daugavas ielejas 
vides un kultūrvēsturisko vērtību kopšanu un saglabāša-
nu, kā arī Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicinā-
šanu. 

Projekta kopsumma ir 2207,70  EUR, biedrības “Dau-
gavas Savienība” finansējums ir 627 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 1507,70  EUR. 

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste 
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Krustpils novada p/a "Jaunāmuiža" uzsāk darbinieku 
testēšanu ar antigēna eksprestestiem

Lai pasargātu klientus no saslimšanas gadījumiem ar jauno, 
daudz lipīgāko Covid-19 vīrusu, Krustpils novada pašvaldības 
aģentūra “Jaunāmuiža” ar 15.martu uzsākusi visu darbinieku 
testēšanu ar antigēna eksprestestiem. Saslimšanas gadījumu 
pansionātā vairs nav no šī gada 2.janvāra, tomēr veicot visu 
klientu atkārtotu testēšanu, nav izslēgts, ka kādam pat pēc 
trīs mēnešiem var parādīties pozitīvs testa rezultāts. 

Šie antigēna eksprestesti nodrošina ātrāku saslimšanas ga-
dījumu fiksēšanu iestādē. Pansionāts turpina stingri ievērot 
visus epidemioloģiskos drošības pasākumus un par to ievē-
rošanu ir atbildīgs arī katrs darbinieks. Tāpat piesardzīgi un ie-
vērojot visus drošības pasākumus, pansionātā tiek pieņemti 
arī jauni klienti. Šobrīd pansionātā aizņemtas 218 gultas vie-
tas, taču kopumā aprūpi var saņemt 250 klienti.  

“Jaunāmuiža” joprojām aicina pieteikties darbam sociālā 
darba speciālistus, kas šajos apstākļos ir ļoti nepieciešami. 
Brīvas vakances ir uz sociālā aprūpētāja un sociālā rehabili-
tētāja amatu. 

VAKANCES:
SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS (uz nenoteiktu laiku)
Galvenie pienākumi:
Organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegša-

nu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas 
prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:

veikt klientu pamatvajadzību izvērtēšanu;
sastādīt klienta individuālo aprūpes plānu;
ievērojot klientu vajadzības un vēlmes, motivēt iesaistīties 

aktivitātēs, pavadīt klientu;

regulāri veikt pārrunas ar klientiem,  nodrošinot nepiecie-
šamo atbalstu un palīdzību;

vadīt grupu un individuālās nodarbības, palīdzēt klientiem 
uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes;

sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem;
uzraudzīt un kontrolēt aprūpes personāla darbu u. c.
Atalgojums: 700,- EUR.
Prasības: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība so-

ciālajā aprūpē vai atbilstoša profesionālā izglītība.
SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS (uz nenoteiktu laiku)
Pienākumi:
Organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegša-

nu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes un higiēnas 
prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:

piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna 
izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas nor-
mas;

mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mēr-

ķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīša-

nā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēc-
pusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

iesaistīt unveicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras 
un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgā-
jienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - vese-
lību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un 

organizēšanā u.c.
Atalgojums: 700,- EUR.
Prasības: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilsto-

šajā jomā;
Iesniedzamie pieteikuma dokumenti: CV un motivācijas 

vēstule; izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus aicinām nosūtīt elektroniski uz e-

pastu: pansionats@inbox.lv, vai nogādāt personīgi P/a “Jau-
nāmuiža”, “Jaunā muiža”, Kūku pag., Krustpils novads, LV-5222

Kontaktpersona: S. Geduša 
t.n. 22000873

748. Sūnu mazpulka dalībniecēm piešķirti Goda 
Nominācijas “Augsim Latvijai!” apbalvojumi

Šī gada 24. martā Latvijas Mazpulku padome ir pie-
ņēmusi lēmumu piešķirt Latvijas Mazpulku goda no-
minācijas konkursa dalībniecēm -748. Sūnu mazpulka 
mazpulcēniem - Milandrai Zeimulei un Unai Kivlenie-
cei - Goda Nominācijas “Augsim Latvijai!” apbalvojumu! 
Liels paldies meitenēm, par nozīmīgo ieguldījumu savā, 
kopienas un organizācijas izaugsmē  septiņu gadu ga-
rumā! Mēs lepojamies, ka mūsu organizācijā ir tik gudri, 
talantīgi un erudīti jaunieši. Paldies vecākiem, skolotā-
jiem, pašvaldībai par veiksmīgu sadarbību.

Una Kivleniece, 748. Sūnu mazpulks

Una ir čakls un apzinīgs 748.Sūnu mazpulka maz-
pulcēns. Savus projektus ļoti kārtīgi uzrakstījusi un no-
formējusi, kā arī ar lielu interesi realizējusi. Katru gadu 
projekta tēmas kļuva aizvien interesantākas, piemēram, 
“Mājās gatavoti ķermeņa skrubji”, “Sulas no māju ogām”, 
“Ārstniecības sīrupi”. Prezentējot projektus, vienmēr ir 
sagatavojusi produktus, ko var degustēt. Savus projek-
tus ir aizstāvējusi sešos Latvijas Mazpulku projektu fo-
rumos. Divi projekti ir apbalvoti ar 1.vietu un viens pro-
jekts ar 2.vietu. Una darbojas Sūnu skolas skolēnu domē 

un jaunsargos. Trenējas vieglatlētikā un ir laba sportis-
te. Piedalījās Latvijas Mazpulku sporta spēlēs Daugma-
lē, kur kopā ar komandu ieguva 1.vietu. Unai ļoti patīk 
daba un aktīva atpūta pie tās - braukt ar riteni, skriet, 
staigāt.  Patīk ceļojumi kopā ar ģimeni. Una ļoti labi mā-
cās un iegūst novada stipendiju par labām un teicamām 
sekmēm. Darbojoties Mazpulkos, esam kopā startējuši 
valsts mēroga konkursā “Šodien laukos”. Unas ģimene ir 
saņēmusi Latvijas Mazpulku pateicību par ieguldīto dar-
bu mazpulkos. Meitenes darbu mazpulkos ļoti atbalsta 
vecāki. Una ir Latvijas Mazpulku patriote.

Una par Mazpulkiem saka šādi:” Mazpulki ir daļa ne 
tikai no skolas dzīves, bet arī no mana brīvā laika. Maz-
pulkos esmu apguvusi daudz jaunu zināšanu, esmu 
kļuvusi pārliecinātāka par sevi, tas ir pateicoties dalībai 
forumos, prezentējot savus projektus. Pa šiem gadiem 
esmu iepazinusies ar vairākiem cilvēkiem, kuri kļuvuši 
man par labiem draugiem. Es ļoti esmu pateicīga savai 
mazpulku vadītājai – Dainai Kalvei par iedrošinājumu un 
atbalstu. Un visas gūtās zināšanas noderēs manā turp-
mākajā dzīvē.”

Milandra Zeimule, 748.Sūnu mazpulks

Milandra ir gudra, kārtīga, čakla, aktīva 748. Sūnu 
mazpulka dalībniece. Patīk pārgājieni un spēlē ģitāru. 
Padodas projektu rakstīšana un realizācija. Vienmēr iz-
vēlas projektiem ļoti interesantas tēmas. Prot savu dar-
biņu interesanti prezentēt. To pierāda tas, ka ir prezen-
tējusi savus projektus piecos Latvijas Mazpulku projek-
tu forumos. Par projektu “Žāvēti augļi un ogas” ieguva 
1.vietu forumā. Piedalījās Latvijas Mazpulku sporta spē-
lēs Daugmalē, kur kopā ar komandu ieguva 1.vietu. No 
2019. gada ir 748. Sūnu mazpulka priekšniece. Veic visus 
uzdotos pienākumus kārtīgi un ar atbildības sajūtu. Mi-
landra ļoti labi mācās un iegūst novada stipendiju par 
labām un teicamām sekmēm.  Ir Sūnu pamatskolas pa-
domes prezidente. Labprāt piedalās labdarības pasāku-
mos. 2020. gadā tika izvirzīta Krustpils novada gada jau-
natnes balvai. Darbojoties Mazpulkos, esam kopā star-
tējuši valsts mēroga konkursā “Šodien laukos”. Milandra 
aktīvi piedalās Krustpils novada jauniešu sabiedriskajā 
dzīvē. Milandras ģimene ir saņēmusi Latvijas Mazpul-
ku pateicību par ieguldīto darbu mazpulkos. Milandras 
darbu mazpulkos ļoti atbalsta vecāki. Arī mazais brālis 
ir uzsācis gaitas Sūnu mazpulkā. Meiteni droši var saukt 
par Latvijas Mazpulku patrioti.

Milandra par Mazpulkiem: ” Mazpulki ir atstājuši ļoti 
lielu un nozīmīgu vietu manā dzīvē un sirdī. Šie septiņi 
gadi ir paskrējuši ļoti ātri, bet es atceros visas nometnes, 
kurās piedalījos un iepazinu cilvēkus, kuri joprojām ir 
man labi draugi. Visas aizvadītās vasaras, kurās es raks-
tīju savus projektus, es uzzināju daudz jaunu zināšanu 
un ieguvu pacietību un motivāciju - visu iesākto paveikt 
līdz galam. Mazpulkos ir jābūt gatavam uz visu - gulēt 
teltī lietus laikā, sasmērēt rokas dārzā, rakstīt un lasīt 
milzum daudz informācijas, iet garos pārgājienos un 
pasmieties par sevi uzstāšanās laikā. Es pat nevaru ie-
domāties, kā gan es apņemtos un iemācītos darīt visu 
rūpīgi, domātu radošas idejas un būtu aktīva persona, ja 
es nebūtu mazpulcēns!

Informāciju sagatavoja: 
748. Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve

Kontaktinformācija
Atašienes pagasts Pēteris Gravāns - 

20288063, peteris.gravans@krustpils.lv

Krustpils pagasts Andra Munce – 
26602676, andra.munce@krustpils.lv

Kūku pagasts Dzintars Kalniņš – 
26139764, dzintars.kalnins@krustpils.lv

Mežāres pagasts Nadežda Mitrofanova – 
26641668, nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

Variešu pagasts Andris Naidovskis – 
28308041, andris.naidovskis@krustpils.lv

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 
26633737, ineta.seinova@krustpils.lv
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ALDONIS KALNIŅŠ
23.01.2021. (69)

VALDIS OZOLIŅŠ
01.02.2021. (87)

VALIJA SKRODERE
 28.02.2021. (88)

PĀVELS KUDRJAŠOVS
25.02.2021. (38)

ANDRIS ĻŪĻĀKS
03.03.2021. (69)

SARMĪTE IEVA EGLĪTE 
05.03.2021. (59)

EDVARDS LIBIKS
06.03.2021. (67)

JĀNIS TABUNOVS
08.03.2021. (58)

JEĻENA NIKOLAJEVA
10.03.2021. (41)

TAISIJA GASJUĻA
10.03.2021. (84)

ALEKSANDRS IVANOVS
0.03.2021. (70)

ALFRĒDS BABRA
18.03.2021. (79)

Krustpils novada dzimtsaraKstu 
nodaļā reģistrētie 
mūžībā aizgājušie iedzīvotāji

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība - abas ļauj tam atraisīties, plaukt. 
Tēvs, māte - otra saule. 

Lai tā ilgi nenoriet un, lai mīlestības radīts, 
bērniņš gaismas ceļu iet.

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
4 jaundzimušie - 1 zēni un 3 meitenes. 

Sirsnīgi sveicam vecākus un vēlam izturību! 
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Šo balto dienu
saglabājiet sirdīs

tā šodien ir
kā tikko plaucis zieds.

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā

reģistrētas -
2 laulības.

Lai gaismas un mīlestī-
bas apstarots

jaunais dzīves ceļš!

Pirmsskolas skolotāju 
(2342 01) - pilns darba laiks 
(1,00 slodze) uz noteiktu 
laiku

Prasības pretendentam:
•  izglītība saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem: 
augstākā pedagoģiskā iz-
glītība vai pedagogs, kurš 
iegūst augstāko pedago-
ģisko izglītību,

• labas komunikācijas 
spējas.

Iesniedzamie dokumen-
ti:

1. Dzīves gaitas un darba 
pieredzes apraksts (Curri-
culum Vitae), kurā norādīta 
kontaktinformācija.

2. Pieteikuma vēstule,
3. Izglītību, kvalifikāciju 

un papildizglītību aplieci-
nošu dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam 
iesniegt līdz 2021.gada 
10.aprīlim Mežāres pa-
matskolā, Mežāre, Me-
žāres pagasts, Krustpils 
novads, LV 5226, vai no-
sūtot uz e-pasta adresi: 
mezarepsk@krustpils.lv

Konsultācijas, uzziņas: 
26605796; 652283210

Mežāres 
pamatskola aicina 
darbā pirmsskolas 

skolotāju


