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Ar dejām un dziesmām Krustpils novada Atašienes 
pagastā nosvinēta ikgadēja Annas un Jēkaba diena

Jau izsenis Annas diena ir īpaša diena, 
ne velti Dievs šīs vasaras vienu no skaistā-
kajām dienām atvēlējis tieši Annām. 

Jau vienpadsmito reizi Atašienē tika 
svinēta Krustpils novada Annas un Jēkaba 
diena. Lai gan mazliet citādāk, tomēr tik-
pat sirsnīgi, mājīgi un jautri. 

24.jūlija piektdienas rīts iesākās ar An-
nām veltītu dievkalpojumu Atašienes baz-
nīcā, bet vakarā Annas un Jēkaba dienu 
ieskandināja piektais folkloras kopu saiets 
“Atašīnis suseklis”, kura laikā notika arī ata-
šienietes Ināras Mihalovičas izdevniecībā 
“Jumava” izdotās grāmatas “Valentīna Mi-
čule. Pa folkloras gaišo ceļu” atvēršanas 
svētki. Un zīmīgi – tieši 24.jūlijā ilggadējā 
folkloras kopas “Vīraksne” vadītāja Valentī-
na Mičule būtu svinējusi savu 86. dzimša-
nas dienu. 

Folkloras kopu saietā vīraksniešiem 
piepulcējās gan folkloras kopas “Kūzuls”, 
“Lākači”, “Biteites”, gan Valentīnas Mičules 
meitas Rita un Ilze ar ģimenēm, gan arī bi-
jušie “Vīraksnes” dalībnieki. Arī pasākuma 
vadīšana bija uzticēta bijušajai folkloras 
kopas dalībniecei Indrai Ozoliņai. Dziedot 
dziesmas, ko pirms vairāk nekā 30 gadiem 
vākušas Atašienes sievas, dejojot dančus, 
kas pārmantoti no paaudzes – paaudzē, 
pasākuma apmeklētāju acīs mirdzēja sa-
tikšanās prieks.

Jēkaba dienā – 25.jūlijā dzimtas satikās 
Atašienes draudzes kapos un svinēja tikai 
latviešiem tik ļoti saprotamo tradīciju – ka-
pusvētkus. Un tieši Annas dienā – 26.jūli-
jā, kad saule dienu sāka sildīt jau agri no 
rīta, stārķi pie kultūras nama ligzdā stāvēja 
staltāk nekā citus rītus,  tika svinēta saim-
nieču un saimnieku diena. 

Pasākumu atklāja vietējie amatiermāk-
slas kolektīvi – “Zvirbuļi”, “Dance” un “Pīlā-
dzītis”, kā arī pats Jēkabs. 

Tā kā Annas un Jēkaba diena ir ne tikai 
saimnieku un saimnieču diena, bet arī tir-
gus diena, tad, pašsaprotami, Annas dienā 
darbojās arī tirgus, kur pircēji varēja iegā-
dāties visdažādākās lietas – gan māla trau-
kus, gan pītus grozus un groziņus, austus 
lakatus un segas, rotas, gan mājās sietus 
sierus, medu, ķiplokus …

Kā katru gadu, tā arī šogad tika godinā-
tas visas Annas un Jēkabi, katrs no viņiem 
dāvanā saņēma īpašu svilpaunieku. Ko-
pumā svētkus svinēt bija ieradušās vien-
padsmit Annas un trīs Jēkabi. Jaunākajai 
Anniņai 7 gadi, vecākajai 80, jaunākajam 
Jēkabam 3 gadi, vecākajam 8 gadi.

Savu veiklību un azartu ikviens varēja 
likt lietā BuBo.lv sarūpētajās aktivitātēs, 
spēlējot lielformāta cirku, domino vai bil-
jardu, uzvarētāji turpat uz vietas saņēma 
arī balvas. Kā vienmēr liela piekrišana bija 
izjādei ar zirgiem, par ko gādāja Krustpils 
pagasta saimniecība “Pūķi” un Gunta Cel-
miņa. Radošajā darbnīcā, ko vadīja Ata-
šienes bibliotekāre Rita Pastare, ikviens 
varēja izveidot īpašu rotu, kurā iesiet savu 
vēlēšanos. Starp citu – līdz nākamajām 
Annām šī vēlēšanās noteikti piepildīsies .

Tirgus atmosfērai īpašu romantiku un 
“odziņu” piešķīra “Līvenhofas muzikanti”.

Čalas un tirgus troksnis pierima, kad ar 
dzīvespriecīgu, labdabīgi ironisku muzi-
kālu uzvedumu “Īsa pamācība mīlēšanā” 
skatītājus priecēja Rīgas teātru aktieru 
apvienība. Uzvedumā piedalījās aktieri: 
Aija Dzērve, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, 
Artis Drozdovs, Kristians Karēļins, Juris 
Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņi-
ļenko, Valdis Zilveris, Zane Jančevska. 
Vēl jo īpašāku šo izrādi padarīja mūsu 
pašu kolektīvu “Dance” un “Zvirbuļi” dalība 
uzvedumā. 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas si-

tuāciju ilgi nebija skaidrs - būt vai nebūt 
svētkiem. Nācās domāt, ko un kā darīt, lai 
viss notiktu kā ierasts, bet tajā pat laikā pa-
sākuma dalībniekiem būtu iespēja ievērot 
visus drošības pasākumus. 

Pasākuma dalībniekiem tika nodrošinā-
ta pieeja roku dezinfekcijas līdzekļiem, un 
katrs bija aicināts pats ievērot piesardzī-
bas pasākumus Covid-19 infekcijas iero-
bežošanai.

Atšķirībā no citiem gadiem, šogad visi 
pasākuma dalībnieki drošības labad tika 
reģistrēti. Pasākuma noslēgumā notika 
loterija, kurā par loterijas biļeti kalpoja aiz-
pildītās reģistrācijas anketas. 

Paldies Krustpils novada domei par uz-
ticēšanos un atļauju svinēt šos skaistos 
svētkus šajā tik ļoti sarežģītajā laikā. 

Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma 
tapšanā un organizēšanā, īpašs paldies 
Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai  
Ilonai Zalānei un visam pārvaldes kolektī-
vam. 

Paldies ikvienam apmeklētājam par pie-
dalīšanos svētkos, par smaidu un labu vār-
du. Uz tikšanos nākamajos svētkos!

Atašienes pagasta 
Kultūras darba organizatore

Vēsma Turkopole
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Noslēdzies konkurss saimnieciskās darbības uzsākšanai un 
attīstībai “Lēciens biznesā”

Lai atbalstītu un motivētu novada iedzī-
votājus jaunu produktu vai pakalpojumu 
radīšanai un sekmētu saimnieciskās dar-
bības attīstību novadā, 2020. gadā norisi-
nājās Krustpils novada pašvaldības izslu-
dinātais konkurss saimnieciskās darbības 
uzsākšanai un attīstībai “Lēciens bizne-
sā”. Konkursa īstenošanai no pašvaldības 
budžeta tika piešķirts finansējums 8000 
EUR apmērā. Maksimāli pieļaujamais paš-
valdības finansējuma apmērs vienam pro-
jektam - 3000 EUR.

Šogad konkursā tika iesniegti deviņi 
projektu pieteikumi. Konkursa pieteiku-
mus izvērtēja vērtēšanas komisija. 

26. un 27. maijā konkursa dalībnieki 
prezentēja savas iesniegtās biznesa idejas 
vērtēšanas komisijai. Pretendenti iesnie-
dza ļoti dažādas idejas - gan par mini zoo 
izveidi, alpaku audzēšanu, apģērba šūša-
nu, šokolādes ražošanu, gan metināšanas 
pakalpojumu sniegšanu un citas. 

Izvērtējot visas idejas, konkursa vērtēša-
nas komisija pieņēma lēmumu un Krust-

pils novada dome apstiprināja piešķirt 
finansējumu trīs projektiem, kuri ieguva 
augstākos vērtēšanas punktus: 

• “Apģērbs, kas integrē mācīšanās proce-
su/ mašīnizšūšana”;

• “Martas šokolādes darbnīca”;
• “Jauna tūrisma objekta labsajūtu brīv-

dienu mājas “Spilves” piedāvājumu popu-
larizēšana”. 

Kopā pašvaldība 2020. gadā atbalstī-
ja un biznesa ideju realizācijai piešķīra 
7727,69 EUR. 

Krustpils novada pašvaldība izsaka lielu 
pateicību visiem konkursa dalībniekiem, 
kuri iesniedza savas iecerētās biznesa idejas! 

Arī 2021. gadā Krustpils novada pašvaldī-
ba plāno turpināt konkursu “Lēciens bizne-
sā”. Aicinām visus, kas šogad neuzdrošinājās 
vai nepaspēja iesniegt savu biznesa ideju, kā 
arī šī gada konkursa dalībniekus, kam šogad 
nedaudz pietrūka līdz finansējuma saņem-
šanai, droši piedalīties nākamajā gadā!

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumiem Nr. 2020/8

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
2013.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem 
pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes

2020. gada 17. jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 9, 13.punkts)

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 
2013.gada 18.decembra saistošajos no-
teikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem 
pabalstiem Krustpils novada pašvaldī-
bā” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 
3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.10. Pabalsts rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 
XI 1 nodaļu šādā redakcijā:

“XI. 1 Pabalsts rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai”.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 
31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā:

“31.1 Pabalstu piešķir ģimenei (perso-
nai) individuālā rehabilitācijas plāna uz-
devumu izpildei, kas saistīti ar pamatva-
jadzību nodrošināšanu, pamatojoties uz 
sastādīto individuālo rehabilitācijas plā-
nu un sociālās situācijas izvērtējumu.

31.2 Pabalstu piešķir līdz 50 EUR gadā 
vienai personai.”]

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta nepieciešamības pamatojums 
- Atvieglota iespēja novada iedzīvotājiem sa-
ņemt pabalstu bez materiālā stāvokļa izvēr-
tējuma.

 Īss projekta satura izklāsts - Risinot so-
ciālās problēmas, lai veicinātu iedzīvotājiem 
iespēju nodrošināt pamatvajadzības, tiek 
sastādīti sociālās rehabilitācijas plāni, kuros 
noteikto uzdevumu izpildei ir nepietiekami 
finansiālie resursi. Pabalsta piešķiršana ir risi-
nājums konkrēta mērķa sasniegšanai.   

Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu - 2020.gada 
budžetā plānotie izdevumi nepārsniegs plā-
notās izdevumu summas.

Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā – Nav. 

Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām - Atbildīgā iestāde par saistošo no-
teikumu izpildi ir Krustpils novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests.

Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām - Saistošie noteikumi tiks pub-
licēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks” un Krustpils novada 
pašvaldības tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2020/9 “Grozījumi 

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

2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem 
pabalstiem””

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes

2020. gada 17. jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 9, 15.punkts)

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 
2017.gada 20.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.  2017/18 “Par Krustpils novada 
sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.6.  apakšpunktā vārdus “ap-
rūpes nodrošināšanai” ar vārdu “aprūpei”.

2. Izteikt IX nodaļu šādā redakcijā:
“IX. Pabalsts veselības aprūpei 
35. Trūcīgām vai maznodrošinātām ve-

cuma pensijas un nestrādājošām perso-
nām, kurām ir pirmās, otrās vai trešās gru-
pas invaliditāte, pabalstu par ārstēšanos 
slimnīcā piešķir ne vairāk kā 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mēneša dar-
ba algas no veikto pacientu iemaksu un 
pacienta līdzmaksājumu kopsummas vie-
na gada laikā.

36. Trūcīgām vai maznodrošinātām ģi-
menēm (personām) tiek piešķirts pabalsts 
veselības aprūpes nodrošināšanai līdz 200 
EUR viena gada laikā vienai personai:

36.1. briļļu iegādei bērniem;
36.2. smagas saslimšanas gadījumā;
36.3. traumas gadījumā;
36.4.atsevišķu situāciju, kas saistītas ar 

veselības uzlabošanu, risināšanai.
 37. Šo noteikumu 35. un 36. punktā mi-

nētos pabalstus piešķir izvērtējot perso-
nas iesniegtos dokumentus:

37.1.  iesniegumu par pabalsta piešķir-
šanu;

37.2.  primārās veselības aprūpes ārsta 
vai ārsta speciālista izsniegtu izziņa par 
veselības stāvokli vai izrakstu no pacienta 
ambulatorās vai stacionārās medicīniskās 
kartes;

37.3.  ārstēšanās izdevumus apliecino-
šo dokumentu (kvītis, elektroniskā kases 
aparāta čeki u.c.) kopijas (pēc nepiecieša-
mības uzrādot oriģinālu), kuros norādīts 
personas vārds, uzvārds un personas kods 
vai slimnīcas izsniegtais rēķins.

38. Ja personai piešķir šo noteikumu 
35.punktā minēto pabalstu, bet persona 
par saņemto veselības aprūpes pakalpo-
jumu (pacientu iemaksu un pacienta līdz-
maksājumu par uzturēšanos slimnīcā) vēl 
nav samaksājusi, tad viņa iesniedz slimnī-
cas izsniegto rēķinu, un piešķirtā pabalsta 
summa tiek ieskaitīta pakalpojuma snie-
dzēja kontā.

39. Pabalsts medikamentu iegādes iz-

devumu segšanai līdz 70 EUR par katru 
bērnu viena gada laikā tiek piešķirts trū-
cīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 
gadījumos, kad ārsta izrakstītie recepšu 
medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo 
bērnu ārstēšanai.

39.1 Šo noteikumu 39.punktā minēto 
pabalstu piešķir izvērtējot personas ie-
sniegtos dokumentus:

39.1.1. iesniegums par pabalsta piešķir-
šanu;

39.1.2.  aptiekā izsniegtu izdruku no 
elektroniskās receptes vai ģimenes ārsta 
izsniegtu recepti, kur norādīti lietojamie 
medikamenti;

39.1.3.  medikamentu iegādes bērniem 
apliecinošo dokumentu (kvītis, elektro-
niskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (pēc 
nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kuros 
norādīts personas vārds, uzvārds un per-
sonas kods.”

3. Svītrot X nodaļu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta nepieciešamības pamato-
jums - Trūcīgām vai maznodrošinātām ģi-
menēm atviegloti noteikumi medikamen-
tu iegādes izdevumu segšanai nepilngadī-
gajiem bērniem

Īss projekta satura izklāsts - Precizēts 
IX nodaļas nosaukums. Svītrota X noda-
ļa. Izraksts no pacienta ambulatorās vai 
stacionārās medicīnas kartes par nepiln-
gadīgajam bērnam nozīmētajiem medi-
kamentiem aizstāts ar izdruku no elek-
troniskās receptes, atvieglojot medicīnas 
darbinieku darbu.

Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu - 2020.
gada budžetā plānotie izdevumi nepār-
sniegs plānotās izdevumu summas.

Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā – Nav. 

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

Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām - Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils 
novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2020/10 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/2 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Krustpils novadā”” 

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020. gada 17. jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr. 9, 14.punkts)

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 
2018. gada 31. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 2018/2 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Krustpils novadā” šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

“52. Personām par šo saistošo noteiku-
mu prasību neievērošanu piemēro admi-
nistratīvo sodu atbilstoši nozari regulējo-
šajiem normatīvajiem aktiem.”

1.2. Svītrot 53. un 54.punktu.
1.3.  Svītrot 56.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vien-

laikus ar Administratīvās atbildības liku-
mu.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs
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Krustpils novadā īstenos projektu
“Ģimenes spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistīties!”

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgu-
si līgumu ar Sabiedrības integrācijas fon-
du  par projekta Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 
“Ģimenes spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, 
iesaistīties!” īstenošanu. Projekta mērķis ir 
radīt iespēju Krustpils novada ģimenēm 
dažādot brīvā laika pavadīšanu, vienas ģi-
menes locekļiem iesaistoties dažādu jomu 
kopīgās aktivitātēs, veicinot izpratni par 
ģimeniskas kopīgas atpūtas daudzveidī-
bu un iespējām kopīgi jēgpilni atpūsties 
dabā, intelektuālās un praktiskās nodar-
bībās.

Projektā realizācija notiks sadarbībā ar 
biedrību “Silta sirds”, kas kopā ar pašvaldī-
bu nodrošinās projekta aktivitāšu organi-
zatorisko vadību, publicitātes pasākumus 
un komunikāciju ar projekta dalībniekiem. 

Projekta īstenošanas laikā no jūlija līdz 

oktobrim paredzēts organizēt četras aiz-
raujošas pasākumus ģimenēm: zinātnieku 
darbnīcas, erudīcijas spēles, pārgājiens 
un brīvdabas kvests. Zinātnieku darbnī-
cas plānotas Variešu un Mežāres pagastā, 
interaktīvi izglītojoša pasākuma ietvaros 
bērni kopā ar vecākiem varēs kopā pava-
dīt laiku, veidojot pozitīvu attieksmi pret 
intelektuālām nodarbēm. Erudīcijas spē-
les plānotas  Krustpils un Variešu pagas-
tos, tās ļaus ģimenēm apzināt komandas 
darba vērtību un tā nozīmi kopēju mērķu 
sasniegšanai. Aktīvās atpūtas pasākums 
“Pārgājiens apkārt Marinzejas ezeram” 
ļaus ģimenēm apzināt savas  novada kul-
tūrvēsturiskās un dabas vērtības, veicinot 
piederības sajūtu un lokālpatriotismu. 
Savukārt, brīvdabas kvests veicinās dalīb-
nieku savstarpējo sadarbību, kā arī ļaus 
izprast katra ģimenes locekļa individuālās 
spējas- vadītāja, līdera, atbildības, erudīci-
jas u.c.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Krustpils 
novada pašvaldības ģimenes ar bērniem- 
pieaugušie, bērni, jaunieši un seniori. 
Projekta aktivitātes vērstas uz Krustpils 
novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar 
bērniem, jebkurā to sastāvā, ieskaitot arī 
vecvecākus.

 Aicinām ikvienu Krustpils novada ģi-
meni sekot informācijai, iesaistīties un 

lietderīgi pavadīt laiku kopā! 
Projekts  Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 "Ģime-

nes spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, iesaistī-
ties!" tiek īstenots ar Sabiedrības integrā-
cijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 6490 EUR. 

Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Angelīna Tukiša

LVĢMC pārstāvji apseko Prižu 
ciema Daugavas stāvkrastu

 Jūlijā Krustpils novadā, Krustpils pagas-
tā viesojās Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra (LVĢMC) pārstāvji, 
lai klātienē  tiktos ar Krustpils pagasta ie-
dzīvotājiem un Krustpils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieci Kornēliju Brūni-
ņu, kā arī, lai  apskatītu brūkošo Daugavas 
stāvkrastu Prižos.

Prižu ciema apbūvētajā teritorijā augstā 
Daugavas stāvkrasta erozijas un daudz-
pakāpju noslīdeņu veidošanās gaitā ir iz-
veidojusies paaugstināta apdraudējuma 
teritorija.  Šī situācija ar katru gadu rada 
arvien lielāku satraukumu gan Prižu cie-
ma iedzīvotājiem, gan Krustpils novada 
pašvaldībai.  Gadu gaitā iedzīvotāji vairak-
kārt ir vērsušies pie atbildīgajām iestādēm 
ar lūgumu rast risinājumu – nostiprināt 
Daugavas krastu, lai neveidotos jauni no-
brukumi. Šajā vizītē LVĢMC valdes priekš-
sēdētājs Ingemārs Harmsens un projektu 
vadītājs Guntars Krigers personīgi apska-
tīja Daugavas stāvkrastu un uzklausīja īsu 

ieilgušās problēmas izklāstu. Tāpat tika uz-
doti dažādi jautājumi saistībā ar situāciju 
un iespējām to mainīt. 

Apskatot situāciju reālajā dzīvē LVĢMC 
pārstāvji skaidroja, ka šobrīd tiek strādāts 
pie tā, lai tiktu izstrādāti konkrēti kritēji, 
kas noteiks cik kritiska situācija ir terito-
rijās pie Daugavas stāvkrastiem un kurās 
teritorijās ir jāveic krastu nostiprināšana 
– sākot ar kritiskāko. Tāpat tika lūgts no-
sūtīt pašvaldības vārdā informatīvu vēstuli 
ar sīku situācijas izklāstu gadu gaitā, lai 
LVĢMC būtu pieejama visa informācija. I. 
Harsens norādīja, ka pēc šīs vizītes Krust-
pils novada Prižu Daugavas stāvkrasts tiks 
ieskaitīts kā vieta, kurā ir nepieciešama 
krastu stiprināšana, bet pateikt konkrētu 
laiku, kad tas tiks darīts nav iespējams.

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

Jūlija sākumā pašvaldība informēja sa-
biedrību, ka sakarā ar avārijas situāciju tika 
slēgts tilts pār Neretas upi Vīpes pagastā. 
Visu jūlija mēnesi notika remontdarbi un 
šobrīd tilts atkal ir kārtībā un kustība uz 
autoceļa Nr.5 – 48 “Mežmuiža – Zeltiņi” 
pāri Neretas upei ir atjaunota. Remontdar-
bu laikā tika veikta tiltu balstu izdrupuma 

aizbetonēšana, jaunu šķērsbrusu, garen-
brusu, jauna dēļu klāja un margu kons-
trukcijas izbūve. Darbus veica SIA “Mikor”, 
kopējās darbu izmaksas sastāda 17 706,70 
EUR.

Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja
Ineta Šeinova

Atjaunots tilts pār 
Neretas upi
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Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma 
uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par ietekmes uz 
vidi novērtējuma uzsākšanu un 
sākotnējo sabiedrisko apsprieša-
nu

Paredzētā darbība: Vistu no-
vietņu kompleksa - olu un olu 
produktu ražotnes izveide Krust-
pils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības ierosi-
nātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. 
Nr. 40103895261. 

Paredzētās darbības iespēja-
mā norises vieta:

Sekojošos nekustamajos īpa-
šumos bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorijā Krustpils novada Krust-
pils pagastā: “Pasilnieki” (kadas-
tra Nr. 5668 007 0277) zemes vie-
nībās ar kadastra apzīmējumiem 
5668 007 0298, 5668 007 0307, 
5668 007 0319; “Logistikas parks” 
(kadastra Nr. 5668 007 0295) ze-
mes vienībās ar kadastra apzīmē-
jumiem 5668 007 0301, 5668 007 
0302, 5668 007 0312, 5668 007 
0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 
5668 007 0371) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 5668 007 
0372; “RSV Lidlauks” (kadastra 
Nr. 5668 007 0433) zemes vienī-

bā ar kadastra apzīmējumu 5668 
007 0392; “Pasile” (kadastra Nr. 
5668 007 0468) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 5668 007 
0462; “Zeme-Viens” (kadastra Nr. 
5668 007 0370) zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 5668 007 
0370; “Studentu Lidlauks" (ka-
dastra Nr. 5668 007 0327) zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
5668 007 0258; “Lidlauks” (ka-
dastra Nr. 5668 007 0320) zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
5668 007 0320.

Vides pārraudzības valsts bi-
rojs 2020. gada 08. jūlijā ir pie-
ņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu vistu 
novietņu kompleksa - olu un olu 
produktu ražotnes izveidei Krust-
pils novada Krustpils pagastā. 

Paredzētās darbības ap-
raksts: Krustpils novada Krust-
pils pagastā paredzēts izveidot 
modernu olu un olu produktu 
ražotni jeb mājputnu audzēša-
nas novietņu kompleksu, kas 
paredzēts  līdz 6 milj. dējējvistu 
un līdz 1,4 milj. jaunputnu vie-

tām. Kompleksa darbības nodro-
šināšanai plānots radīt līdz 200 
jaunas darba vietas. Kompleksā 
paredzētas līdz 18 dējējvistu 
novietnes un līdz 12 jaunputnu 
novietnes, graudu pirmapstrā-
des un uzglabāšanas cehs, put-
nu barības ražošanas cehs, olu 
šķirošanas cehs un olu produktu 
ražošanas cehs ar gatavās pro-
dukcijas uzglabāšanas noliktavu, 
kūtsmēslu pārstrādes iekārtas to 
zāvēšanai un granulēšanai, kā arī 
citas saistošās inženierkomuni-
kācijas – ūdensapgādes, kanali-
zācijas, notekūdeņu attīrīšanas, 
elektroapgādes, siltumapgādes 
un sakaru tīklu infrastruktūra, kā 
arī neliels, stacionārs degvielas 
uzpildes punkts iekšējā transpor-
ta pašpatēriņa vajadzībām. Plā-
notā ražošanas jauda plānota ap 
2000 milj. saražotu olu gadā, ko 
plānots realizēt gan kā čaumalu 
olas, gan dažādu šķidro un sauso 
olu produktu veidā (olu masas 
un olu pulveri). Tāpat komplek-
sā plānots saražot ap 250 tūkst. 
tonnas/gadā putnu barības, līdz 
75 tūkst. tonnas/gadā granulētu 

organisko augsnes mēslojumu, 
kā arī līdz 15 tūkst. tonnas/gadā 
auksti spiestu nerafinētu rapšu 
eļļu. Līdz 90% no kompleksā sa-
ražotās produkcijas plānots rea-
lizēt eksporta tirgos. Kūtsmēslu 
uzglabāšana kompleksa teritorijā 
netiek paredzēta, nodrošinot to 
tūlītēju pārstrādi. 

Ar sagatavotajiem materiāliem 
par paredzēto darbību var iepazī-
ties Krustpils novada pašvaldībā 
(Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-
5202) darba laikā, kā arī tīmekļa 
vietnēs – www.krustpils.lv un 
www.geoconsultants.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 20. 
pantu sākotnējā sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme notiks ne-
klātienes formā (attālināti) laika 
posmā no 2020. gada 17. augus-
ta līdz 2020. gada 21. augustam 
(videoprezentācija būs pieejama 
tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv 
un www.geoconsultants.lv, sā-
kot ar šī gada 17. augustu, plkst. 
10:00), kuras laikā ieinteresētās 
puses var sūtīt jautājumus uz 
ierosinātājas pārstāvja e-pasta 

adresi: gc@geoconsultants.lv. 
Saiti uz tīmekļa vietni , kur būs 
pieejama videoprezentācija, 
būs iespējams saņemt arī e-pas-
tā, piesakot to pa e-pastu gc@
geoconsultants.lv vai pa tālruni 
67627504. Sākotnējās sabied-
riskās apspriešanas sanāksmes 
laikā e-pastā saņemtie jautājumi 
un atbildes uz tiem tiks apkopo-
ti sanāksmes protokolā, kas tiks 
publicēts tīmekļa vietnē www.
geoconsultants.lv.  

Tiešsaistes videokonference 
notiks 2020. gada 20. augustā 
plkst. 16:00 – 19:00 (pieejas sai-
te tiks publicēta tīmekļa vietnē 
www.geoconsultants.lv 20.au-
gustā).

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā 
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 
1045, tālrunis: 67321173,  fakss: 
67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.
gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 
2020. gada 25. augustam.

Projekta Nr. 19-05-A00702-
000066 “Krustpils novada paš-
valdības grants ceļu 4-4 "Joksti-
Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-
Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-
Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre 
- Atašienes pagasta robeža", 5-6 
"Landzāni-Ezermuiža" pārbūve” 
ietvaros norit aktīvi būvniecības 
darbi uz projektā iekļautajiem 
pašvaldības grants ceļu pos-
miem.  Būvdarbu ietvaros norit 
koku un krūmu zāģēšana, iera-
kuma un uzbēruma būvniecība, 
esošās zemes klātnes profila la-
bošana, grāvju rakšana un tīrī-
šana, caurteku uzstādīšana, sals 
izturīgas smilts drenējošas kārtas 
būvniecība, nogāžu planēšana 
un ceļa seguma būvniecība. 

Noslēdzoties būvdarbiem 
tiks būtiski uzlabota ceļa kvali-
tāte Atašienes pagastā ceļa Nr. 
Nr. 4-4 "Joksti-Agrārbanka" pos-
mam 1,46km garumā (no 4.00km 
līdz 5.46km), Krustpils pagastā 
ceļa Nr. 1-10 "Skudraine-Ganu-
krogs" posmam 0,8 km garumā 
(no 0.70km līdz 1.50 km), Kūku 
pagastā ceļa Nr. 6-8 "Pēternieki-
Gravāni-Zīlāni" posmam 1,3 km 
garumā (no 1.80km līdz 3.10 km), 
Mežāres pagastā ceļa Nr. 3-15 
"Mežāre-Atašienes pagasta ro-
beža" posmam 1,065 km garumā 
(no 3.895 km līdz 4.96 km) un Vī-
pes pagastā ceļa Nr.5-6 "Landzā-

ni-Ezermuiža" posmam 0,9km 
garumā (no 0.00 km līdz 0.90 
km), kuram tiks uzklāts arī virs-
mas dubultās apstrādes segums.

Pārbūvējamos grants ceļus iz-
manto zemnieku saimniecības, 
apstrādājot laukus, pie kuriem 
šie ceļi nodrošina piekļuvi, uz-
ņēmēji, veicot mežu izstrādes 
darbus Latvijas Valsts mežos un 
fiziskām personām piederošos 
mežu īpašumos, uzņēmēji, kuru 
saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanai tie nepieciešami, iedzī-
votāji, kuru īpašumi atrodas ceļu 
tiešā tuvumā. Būvdarbu rezultātā 
tiks uzlabota gan vide sekmīgai 
uzņēmējdarbības attīstībai, gan 
droša un komfortabla pārvieto-
šanās pa ceļiem jebkuram trans-
portam jebkuros laika apstākļos. 

Projekta kopējās izmaksas 555 
447,73 EUR, no tām publiskais fi-
nansējums (ELFLA) - 241 557,40 
EUR, Krustpils novada pašval-
dības finansējums - 313 890,33 
EUR.

Aicinām autovadītājus un ie-
dzīvotājus ar sapratni uztvert ar 
būvdarbiem saistītos pagaidu sa-
tiksmes ierobežojumus! 

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Vita Salmiņa

Ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Krustpils novadā

GERMINO KAUSS 2020 notika

Ievērojot valstī noteiktos ie-
robežojumus un pārņemtās 
šaubas vai vispār rīkot sacen-
sības, tās tomēr tika īstenotas. 
Spītējot saulei Līčos Krustpils 
pagastā Mīļdzīvnieku biedrībā 
27.jūnijā notika treniņsacensī-
bas konkūrā. Stingrā tiesneša 
Egīla Broka,sekretāres Ziedītes 
Bimšteines, tehniskā darbinie-
ka Ricardo Saeckera uzraudzī-
bā tika veiksmīgi pirmo reizi 
pielietota mūsu iegādātā elek-
troniskā laika uzskaites iekār-
ta, kura sevi pilnībā attaisnoja, 
kas atvieglo tiesnešu kolēģijas 
darbu un sniedz precīzu datu 
uzskaiti.

Kauss veltīts izcilam, vare-

nam rudajam Oldenburgas 
šķirnes ērzelim- Germino Old 
65, kurš dzimis 1928. gadā Ol-
denburgā, dzīvojis Latvijā un 
vis tiešākā saikne ar Mīļdzīvnie-
ku biedrības pārstāvju dzimtas 
vēsturi.

Jau rīta agrumā pie laukuma 
rindojās automašīnas ar dalīb-
niekiem no tāliem un tuviem 
novadiem, lai mērotos spēkos 
un izturībā.  Lielais dalībnieku 
skaits radīja sīvu konkurenci.

Plašā skaitā jātnieki pārstā-
vēja Mīļdzīvnieku biedrību. 
Pirmajā maršrutā uz atzīmi 
startēja pati jaunākā dalībniece 
Šarlote Sekere 2,3 gadus jau-
na, Marta Meinuza 3,3 gadus 

jauna, Kristīne Liene Ozoliņa 5 
gadus jauna, Rūta Mača piecus 
gadus jauna, kā arī Magdalena 
Meinuza 6 gadus jauna pārva-
rot šķēršļus 50 cm augstumā. 
Ļoti labi startēja Marta Mača 
un Linda Kalviša. Maršrutā 80 
cm mūsu dalībniece Katrīna Vī-
gupe ieguva piekto vietu, bet 
noslēdzošajā maršrutā 100/110 
pārliecinošu uzvaru un pirmās 
vietas GERMINO 2020 kausu 
ieguva Mīļdzīvnieku biedrības 
jātniece Katrīna Vīgupe ar zirgu 
Dons Lando.

Informāciju sagatavoja 
Mīļdzīvnieku biedrība
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Pagājušās nedēļas nogalē trīs 
dienas «Ezerkrastos»  pie Baļotes 
ezera notika informatīvi izglī-
tojošs pasākums «Jauno mak-
šķernieku skola».  To 8  līdz 12 
gadus veciem bērniem  organi-
zēja Dabas resursu aizsardzības 
biedrība un tās  pārstāvji Ilmārs 
un Līga Luksti. Šo pasākumu 
projekta ietvaros finansēja Zivju 
fonds. 

 Ilmārs Luksts pastāstīja, ka  skoli-
ņai nepilnu divu dienu laikā pietei-
cies maksimālais dalībnieku skaits 
– 30 bērni. Pārsvarā no tuvākās 
apkaimes, taču bija arī viens da-
lībnieks no Bauskas. Šī pasākuma 
mērķis – audzināt nākamos mak-
šķerniekus, kas ar cieņu izturas pret 
zivīm, dabu un ievēro makšķerēša-
nas noteikumus. 

Nometne iesākās ar tikšanos ar 
zinātniekiem, kas turpat «Ezerkras-
tu» nojumē šķiroja izpētei iegūtās 
zivis. Jaunajiem makšķerniekiem 
tās vajadzēja sašķirot pa sugām un 
pateikt to nosaukumus.  Visgrūtāk 
nācās atšķirt plaužus un pličus, bet 
pētnieks Matīss Žagars mierināja, 
ka tas sagādā grūtības pat piere-
dzējušiem makšķerniekiem. Zināt-
nieks pastāstīja un arī praktiski pa-
rādīja, kā nosaka zivju vecumu, dzi-
mumu un barošanās paradumus. 

Dažs snīpis gan nepatikā saviebās, 
kad zivis tika uzšķērstas, lai izpētītu 
kuņģa saturu, bet pie tā īstam mak-
šķerniekam ir jāpierod. 

Turpinājumā jaunie copmaņi ap-
guva, kā sienami āķi, sagatavojama 
makšķere, un tad jau varēja arī sākt 
makšķerēt. Lai zivis ķertos labi, kat-
ram skolas dalībniekam sponsors 
«Finnex Group» bija sarūpējis paku 
ar barību. Dažs labs desmitgad-
nieks jau bija ar piecu gadu copma-
ņa stāžu, bet citi makšķerkātu rokā 
turēja pirmo reizi, tādēļ ne visiem 
pirmajā dienā veicās. Mazāk piere-
dzējušajiem palīdzēja pieaugušie. 

Otrajā dienā jaunie censoņi mā-
cījās  makšķerēšanas noteikumus,  
uzzināja par makšķerēšanas ētiku, 
apguva, kā atpazīt zivis, bet dienas 
«nagla» bija populārā raidījumu 
vadītāja un makšķernieka Māra 
Oltes ierašanās. Kas viņš tāds ir, zi-
nāja teju visi bērni. Dažs gan teica, 
ka «Makšķerēšanas noslēpumi» 
esot labāks raidījums nekā «Mak-
šķerē ar Olti», tomēr pēc autogrāfa 
sastājās pagara rinda. Pazīstamais 
makšķernieks demonstrēja, kā zivis 
ķer ar mušiņmakšķeri un spiningu, 
pastāstīja, kā sien mušas, kā copē 
foreles un daudz ko citu, tāpat arī 
norādīja, kur  jaunie copmaņi pie-
ļāvuši kļūdas, sagatavojot makšķe-
res – kam āķis par lielu, kam pluds 

par smagu vai aukla par resnu, un 
arī praktiski pie ūdens parādīja, kas 
darāms, lai kaut ko noķertu.  Galve-
nais padoms   klausītājiem bija filo-
zofisks:  «Makšķerniekam ir  jādara 
tas, ko viņš grib darīt, nevis tas, kas 
jādara. Ejiet un makšķerējiet!». 

Noslēdzošajā dienā «Ezerkras-
tos» ciemojās Latvijas Lauku kon-
sultāciju  centra darbinieki. Diena 
pagāja dažādos konkursos, kuros 
noderēja iepriekšējās divās die-
nās iegūtās zināšanas. Trīs labākās 
komandas ieguva balvas. Notika 
arī sacenības kastingā jeb mešanā 
mērķī un, protams – zivju ķeršana 
ezerā. 

Noslēgumā katrs skoliņas dalīb-

nieks saņēma apliecību par beigša-
nu un  vobleri no labvēļiem «Finnex 
Group».  

 – Liekas, ka viss izdevās. Vairāki 
bērni un vecāki noslēgumā tau-
jāja, vai nākošgad arī būs līdzīgs 
pasākums. Ja būs laiks un nauda, 
noteikti rīkosim. Varbūt pat nomet-
nes veidā un arī vecākiem bērniem. 
Gribētos, lai viņi varētu pacopēt 
kopā ar karpu makšķerniekiem un 
no tiem pamācīties. Īpašu paldies 
gribu teikt sponsoriem «Finnex 
Group», kas negaidīti pēc savas 
iniciatīvas ziedoja zivju barību un 
voblerus, – teica I. Luksts.l

Ne asakas
Krustpils novada pašvaldība 

sadarbībā ar laikrakstu «Brīvā 
Daugava» šogad startēja  Zivju 
fonda projektu konkursā un guva 
atbalstu sabiedrības informēša-
nai par zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu izman-

tošanu, atražošanu un aizsardzī-
bu. Līdz oktobrim vismaz reizi 
mēnesī avīzē atradīsiet tematis-
ko lapu «Ne asakas!», kā arī atse-
višķus materiālus, kas sagatavoti 
projekta ietvaros. Tajos stāstīsim 
par Krustpils novada publisko un 

privāto ezeru un upju apsaimnie-
košanu, par paveikto un iecerēto 
šajā jomā, par zivju resursu papil-
dināšanu un  sargāšanu, intervi-
jas ar prasmīgiem zivju ķērājiem,  
reportāžas  no makšķerēšanas sa-
censībām un daudz ko citu. Šajā 

numurā piedāvājam jau piekto 
tematisko lapu, kas sagatavota 
projekta ietvaros. Materiāli tiek 
publicēti laikrakstā “Brīvā Dauga-
va” un laikraksta mājaslapā bdau-
gava.lv,  kā arī Krustpils novada 
mājaslapā www.krustpils.lv.

Jauno makšķernieku skolā bērni mācās ne tikai makšķerēt  

Trīs dienas jauno makšķernieku skolā paskrēja ātri un interesanti. Organizatori bija padomājuši gan par 
oriģinālām cepurītēm,  gan par tārpiem,  āķiem un citu inventāru, gan par gardām pusdienām un launagu. 

Makšķernieku mūžīgā dilemma arī skoliņas viesim  Mārim Oltem  – kādu 
mānekli  likt auklas galā?

Īstam makšķerniekam vienmēr interesē, ko zivs ir ēdusi. Zinot to, var 
veiksmīgāk  piemeklēt attiecīgu barību, ēsmu vai mānekli. 

Jaunajiem makšķerniekiem pārsvarā ķērās sīkzivis, tomēr pirmajā dienā 
viens  laimīgais pamanījās noķert arī puskilogramīgu karpiņu.  

Marekam pirmajā dienā neveicās, 
taču otrajā sita viņa zvaigžņu 

stunda – pieķērās paliels breksis, 
kas izraisīja vispārēju interesi. 

Skoliņas dalībniekus profesionāla glābēja vadībā ne tikai izvizināja pa 
ezeru, bet arī iepazīstināja ar noteikumiem, kas jāievēro uz ūdens.

Prieks jaunajiem makšķerniekiem 
bija par katru izvilkto zivi, lai cik 

arī maza tā nebūtu.

Materiāla 
publikāciju 

atbalsta:

Lappusi sagatavoja 
Juris Šteinbergs
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Baļotes ezers saņēmis 
dāvinājumu no karpu mak-
šķerēšanas komandas «Fis-
her team» – desmit karpu 
gultas, kas domātas noķer-
tās un atlaist paredzētās 
zivs saudzīgai novietoša-
nai un atbrīvošanai no āķa. 

Veikalā viena šāda gulta 
maksā ap 80 eiro.  

– Šīs gultas bez maksas 
Baļotes ezerā var izman-
tot jebkurš makšķernieks, 
kas nolēmis ķert un atlaist 
karpas un kuram nav šāda 
inventāra.  Pagaidām  ezera 

peldvietā apsaimniekoša-
nas namiņa verandā ir iz-
likta viena gulta, bet, ja būs 
pieprasījums, tur tiks no-
vietota  vēl kāda.  Jāatzīmē, 
ka pastāv iespēja  ar šādu 
inventāru, ja tas izmantots  
citās ūdenstilpēs, ezerā  ie-
vazāt kādu zivju slimību. Ja 
makšķernieki izmantos šīs, 
tikai Baļotē lietotās gultas, 
risks samazinās. Ja nu to-
mēr copmaņi vēlas lietot 
savu inventāru, to vispirms 
vēlams dezinficēt. Arī 
dezinfekcijas līdzekļi turpat 
pie namiņa pieejami bez 
maksas. Pagaidām šāda 
prasība dezinficēt copes rī-
kus ir ieteicama un vēlama. 
Ceram, ka ar laiku tā kļūs 
obligāta, – pastāstīja Krust-
pils novada Vides un civilās 
aizsardzības dienesta vadī-
tājs Ilmārs Luksts.

Iespējams, ka šis nebūt 
nav pēdējais dāvinājums, 

jo pēc šīgada pirmajām 
karpu makšķerēšanas sa-
censībām sportisti izrādī-
juši lielu interesi ziedot arī 
citu  copes inventāru ar ce-
rību, ka to varētu lietot jau-
nie makšķernieki, kas grib 
pievērsties karpu ķeršanai, 
pieturoties pie principa 
«ķer un atlaid».

Baļotes ezers Latvijas mērogā ir unikāls 

Pagājušajā nedēļā Baļotes 
ezerā rosījās  SIA «Saldūdeņu  
risinājumi» pētnieki. Viņi Ziv-
ju fonda finansētā un Krustpils 
novada līdzfinansētā projekta 
ietvaros veica  izpēti, lai, pama-
tojoties uz iegūtajiem datiem, 
novērtētu ezera zivju sabiedrī-
bas stāvokli, sniegtu rekomen-
dācijas ezera tālākai apsaimnie-
košanai. 

Parasti un arī šoreiz ezeros šāda 
izpēte notiek, ieliekot speciālus 
tīklus ar dažāda lieluma acīm un 
veicot kontrolzveju.  Uzņēmuma 
«Saldūdeņu risinājumi» ihtiologs 
Matīss Žagars, pēc tīklu izņemša-
nas lūgts komentēt pirmos iespai-
dus un secinājumus, teica, ka de-
talizēta analīze būs pieejama pēc 
pāris mēnešiem un ar tiem publis-
kā tikšanās reizē tiks iepazīstināti  
visi interesenti. Pirmais iespaids ir, 
ka ezerā ļoti labi jūtas karpas un 
zandarti. Tas arī neesot nekāds 
pārsteigums, jo abas šīs zivju sugas 
labi sadzīvo – karpas duļķo ūdeni, 
un tieši tāds ūdens patīk  zandar-
tiem. Zinātnieku tīklos karpu bijis 
tik daudz, ka daļu nācies atlaist. Tā-
pat noķerti arī ievērojama lieluma 
zandarti. Tā kā sarunas laikā  nebija 
sašķirotas visas noķertās zivis, pēt-
nieks vēl nemācēja pateikt, vai zan-
darti pēdējos gados ir iznārstojuši, 

tāpat vai nārstojušas ir karpas, kas 
gan ir ļoti maz ticams. M. Žagars 
atzīmēja, ka, šķiet, arī asariem un 
līdakām ezerā klājas labi, jo barības  
pietiek  un  Baļotē pārsvarā mērķ-
tiecīgi tiek ķertas karpas,  plēsējus  
liekot mierā. 

– Baļote ir unikāla Latvijas mē-
rogā, jo neviens cits ezers tik rūpī-
gi netiek apsaimniekots. Ezers tiek 
stingri uzmanīts, krasti ir izkopti, un 
zivis tiek rūpīgi  sargātas. Vienmēr 
un visur, kur vien uzstājos, šo ezeru 
minu kā apsaimniekošanas parau-
gu. Protams, tas vairs nav dabisks 
ezers un sava veida ekoloģiski zau-
dējumi šeit ir, jo karpas ir saduļķoju-
šas ūdeni un izēdušas ūdensaugus. 
Pašlaik, jūlija vidū, piekrastei būtu 
bijis jābūt pilnai ar lēpju lapām, 
bet šeit tādu praktiski nav. Ja vienā 
skalas galā būtu mežonīgs meža 
ezers ar aizaugušiem krastiem un 
absolūti bez jebkādas cilvēka ie-
jaukšanās, tad Baļotes ezers būtu 
šīs skalas otrajā galā. Taču Latvijā ir 
1600 ezeru, un ir pilnīgi pieļaujams, 
ka viens ir arī šāds. Apsaimniekotāji 
jau pašā sākumā to gribēja veidot 
kā karpu ezeru un  uz to ir mērķtie-
cīgi gājuši vairāku gadus. 

2012. gadā, kad ezera izpēti 
veica Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais in-
stitūts «BIOR», tas tika novērtēts kā 
viena no zivju resursiem nabadzī-

gākajām ūdenstilpēm, ko izsmēluši 
maluzvejnieki. Savukārt, Vides ri-
sinājumu institūtam veicot pētīju-
mus 2015. gadā, tas jau tika vērtēts 
kā zivīm bagāts. 

Vaicāts par pētījumiem, kas ne-
sen veikti Laukezerā, M. Žagars 
pastāstīja, ka tam ir  tīri zinātnis-
ki mērķi, kas nav saistīti ar pētīto  
ezeru apsaimniekošanu.  Pētījuma  
galvenais mērķis ir uzlabot zināša-
nas par ezeru barības ķēžu funkcio-
nēšanu, lai izstrādātu ilgtspējīgā-

kus un zinātniskos datos balstītus 
ezeru apsaimniekošanas plānus, 
noskaidrot, kā ezera ūdensaugi  un 
planktona organismi ietekmē ziv-
ju barošanās paradumus dažādos 
ezeros. Saprotot, kā barības ķēdes 
funkcionē ūdenstilpē, ir iespējams 
izprast mehānismus, kas ietekmē 
zivju kāpuru izdzīvošanas iespē-
jas. Tā ir ļoti nozīmīga un vērtīga 
informācija zivju krājumu apsaim-
niekošanai zivsaimniecībā. Kopu-
mā pētījums veikts astoņos ezeros 

– četros Latvijā un četros Igaunijā. 
Bez Laukezera pētīts arī Vārzgūnes 
ezers Jēkabpils novadā. Starp citu, 
secināts, ka Laukezers ir ļoti labā 
stāvoklī. Vaicāts par Vārzgūnes eze-
ru, M. Žagars pasmējās – kamēr tā 
krastos saimniekos maluzvejnieku 
kooperatīvs, kārtības šajā ezerā 
nebūs. Pirms pāris gadiem, kamēr 
zinātnieki tur veikuši kontrolloma  
šķirošanu, nozagti pētnieku laivas 
airi. Savukārt   pētījuma vadītāja 
Katrita Karus bijusi patīkami pār-
steigta par Laukezera apkārtējo 
iedzīvotāju interesi. Izpētes laikā 
vietējie iedzīvotāji  ļoti ieinteresēju-
šies par to, ko zinātnieki  dara viņu 
ezerā un vai  viņiem ir  visas nepie-
ciešamās atļaujas pētīt viņu nacio-
nālo dārgumu.

Maluzvejnieku tīkli Baļotes ezerā ir pilnībā izskausti. Reizi piecos gados 
tos pētnieciskos  mērķos ieliek zinātnieki. Autora foto

Juris Šteinbergs

Materiāla publikāciju atbalsta:

Uzsāk Krustpils novada 
pašvaldības atbalstītā 
projekta “Justies labāk, dzīvot 
– kvalitatīvāk!” īstenošanu

Biedrība “Aloksnīte” uz-
sāk Krustpils novada paš-
valdības atbalstītā projekta 
“Justies labāk, dzīvot – kva-
litatīvāk!” īstenošanu, pie-
dāvājot bezmaksas lekciju 
ciklu ar interesantu un zi-
nošu cilvēku piedalīšanos. 
Projekta mērķis: sniegt 
praksē pielietojamas zinā-
šanas sevis pilnveidošanai 
un dzīves kvalitātes uzla-
bošanai, sekmēt pozitīvas 
attieksmes veidošanos pret 
savu veselību. 

Pirmā lekcija notiks 
20. augustā plkst. 17:30 
Variešu kultūras namā 
lektore Ligita Elksnīte no 
Aknīstes novada stāstīs par 
uzturu, kas draudzīgs vese-
lībai un svaram, dalīsies ar  

idejām veselīgu produktu 
radīšanā. Klausītāji uzzinās 
par savvaļas augu netradi-
cionālu izmantošanu vese-
lības stiprināšanai un pirts 
procedūrās.

Ikviens interesents aici-
nāts pieteikties  telefoniski: 
29149411 vai e-pastā: ani-
taputka@inbox.lv līdz 18. 
augustam.

Anita Putka

Makšķernieki dāvina karpu gultas 

 Šādas karpu gultas noderēs makšķerniekiem, kas karpas 
neuztver kā pārtikas produktu un  noķertās zivis atlaiž. 

Baļotes ezerā tādu copmaņu kļūst arvien vairāk. Foto no 
personīgā arhīva

Juris Šteinbergs

Materiāla 

publikāciju

atbalsta:



 2020. gada augusts    7

“Līgodama upe nesa”
Biedrība Vīpes stils vasa-

ras saulgriežu laikā realizēja 
Krustpils novada pašvaldī-
bas NVO projektu konkursa 
līdzfinansētu pasākumu “Lī-
godama upe nesa”.

Šī pasākuma ideja bija iz-
celt mūsu dabas unikalitāti, 
radīt svētku sajūtu un dot 
iespēju iepazīt senās tradī-
cijas. Turklāt folklora un tra-
dīcijas nav tikai viss senais 
un nemainīgais, tās rodas arī 
mūsdienās- saskaņā ar dabu 
un cilvēkiem.

Pasākumu vadīja folkloras 
kopa “Turki”, kā arī piedalījās 
Vīpes pagasta folkloras kopa 
“Lākači”. Dziedošais plosts, 
laivotāju un SUPotāju pava-
dībā, mēroja vairākus kilo-
metrus pa Daugavu, priecē-
jot gan Daugavas krastā dzī-
vojošos, gan skatītājus pie-
turvietā pie Vaiķu akmens, 
gan pasākuma galapieturā- 

atpūtas vietā “Daugmales”.
Liels paldies visiem, kas at-

balstīja mūsu ieceri un iera-
dās uz pasākumu! Īpašs pal-
dies Terēzijai Rubenei, Kristī-
nai Zvirbulei un visiem liela-
jiem un mazajiem “Turku” un 
“Lākaču” dalībniekiem!

Kā arī paldies visai biedrī-

bas atbalsta komandai- Ai-
vim, Artim, Robertam par 
plosta un laivu brauciena 
organizēšanu, Ilzei un Elīnai 
par plosta un laivu pušķoša-
nu, Gitai, Laurai un Mārtiņam 
par bildēm! Paldies arī foto-
grāfam Jānim Magdaļeno-
kam par foto un video! Pal-

dies par atsaucību “Spodru”, 
“Kalniešu” un “Straumju” 
māju saimniekiem par ērtu 
piekļūšanu Daugavai! Un, 
protams, paldies Jāņa Āboli-
ņa Sporta Klubam par SUPo-
tājiem!

Inese Irbīte

Ģimenes ārsta praksē 
Krustpils novada Kūku 
ciemā norit būvdarbi

Projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/082 “Primārās veselības ap-
rūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē 
Krustpils novada Kūku ciemā” ietvaros norit ģimenes ārs-
tes L. Martuzānes prakses telpu Kūku ciemā vienkāršota 
atjaunošana. Projekts tiek realizēts ES darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība”  9.3.2. specifiskā atbal-
sta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpo-
jumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas 
ietvaros. 

Projektā paredzēto ģimenes ārsta prakses telpu vien-
kāršotās atjaunošanas būvdarbu ietvaros tiek nomainīta 
elektroinstalācija un apgaismojuma ķermeņi, iekšdurvis 
un ārdurvis, veikta griestu un sienu apdare, grīdas seguma 
nomaiņa. Tirgus izpētēs iesniegto piedāvājumu rezultātā 
būvdarbus par 17149,45 EUR bez PVN līgumsummu veic 
SIA “ALBI GROUP”. Darbi ģimenes ārsta prakses telpās jā-
pabeidz līdz 2020.gada 28.augustam. Būvdarbu būvuzrau-
dzības pakalpojumu nodrošina SIA “JUKOBŪVE”.

Projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/082 īstenošanas kopējais il-
gums ir 13 mēneši, projektā iekļauto aktivitāšu kopējās 
izmaksas sastāda 21871,83 EUR, no tām 8500 EUR finansēs 
ERAF, valsts budžets - 9% jeb 900 EUR, pārējo līdzfinansēju-
mu nodrošina Krustpils novada pašvaldība. 

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu vadītāja 

Vita Salmiņa

Mežāres kultūras nama 
un pagasta pārvaldes 
ēka iegūst jaunu veidolu

Iestājoties būvdarbiem 
labvēlīgiem laika apstākļiem 
jau kopš aprīļa sākuma  ak-
tīvi norit ēkas atjaunošanas 
būvdarbi Mežārē – projekta 
Nr. 4.2.2.0/17/I/090 “Mežāres 
kultūras nama un pagasta 
ēkas rekonstrukcija energo-
efektivitātes paaugstināša-
nai” ietvaros. Objektā būv-
darbus veic SIA “LC būve”: 
tiek siltinātas ēkas fasādes, 
atjaunots jumta segums, 
veikti ēkas iekšējo inženier-
tīklu – apkures, zibens aizsar-
dzības sistēmas, ēkas iekšējo 
elektrotīklu, apgaismojuma, 
ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes sistēmas, datoru 
tīklu – atjaunošanas darbi. 
Lai vēl vairāk uzlabotu ener-
goefektivitāti, videi drau-
dzīgu un energoresursus 
taupošu apsaimniekošanu, 
ēkai ir uzstādīti fotovoltiskie 

paneļi un atbilstoši ar AS 
Sadales tīkls noslēgtajam lī-
gumam uzstādītās iekārtas 
saražotā elektroenerģija tiek 
izmantota ēkā esošo iestāžu 
vajadzībām. 

Projekta būvdarbu kopē-
jās izmaksas ir 644 964,79 
EUR ar PVN, pārējās ar būv-
niecības procesu saistītās 
izmaksas 10 243,00EUR, tajā 
skaitā Eiropas Savienības 
ERAF finansējums attieci-
nāmajām izmaksām 428 
572,06 EUR .

Būvdarbus plānots pa-
beigt 2020.gada novembrī.

Projekta rezultātā plānots 
sasniegt sekojošus energo-
efektivitātes rādītājus: sa-
mazināt primārās enerģijas 
gada patēriņu no 520159 
kWh/gadā uz 185135 kWh/
gadā un siltumnīcefekta 
gāzu apjomu no 102,532 
CO2 ekvivalenta tonnām uz 
33,556 CO2 ekvivalenta ton-
nām gadā.

Krustpils novada 
pašvaldības

Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja 

Vita Salmiņa

Nometnes "Vilinājums 3" dalībnieki 
iepazīst tuvāk Marinzejas ezeru

Deju vakari, teātra māks-
las apguve, bumbas spēlē-
šana, peldēšanās – šo un 
vēl daudz ko citu bērni ve-
cumā no 8 līdz 16 gadiem 
izbauda Krustpils novada 
pašvaldības Sociālā die-
nesta organizētajās dien-
nakts nometnēs Atašienes 
vidusskolā pie Marinzejas 
ezera. 

Nometnes "Vilinājums 3" 
dalībniekiem bērniem bija 
iespēja tikties ar Krustpils 
novada pašvaldības Vi-
des un civilās aizsardzības 
dienesta vadītāju Ilmāru 
Lukstu. Tikšanās laikā no-
metnes dalībniekiem tika 
izstāstīts, ka ezers, pie kura 
viņi atrodas ir otrs lielākais 
ezers Krustpils novadā un 
tā platība ir 74,5 ha, bet ga-
rums – 2,0 km. Tāpat bēr-
niem bija iespēja apskatīt 
ezeru visā tā skaistumā, 
dodoties izbraucienā ar lai-
vu, kā arī apskatīt otru eze-
ra krastu caur binokli.

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Justīne Iie
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Kūku pagastā
7.augustā 
plkst. 18.30 
tikšanās Zīlānu bibliotēkā pie grāmatām un kaktusiem. 
Plkst.19:00 brīvdabas estrādē “Mārdadzis” jubilejas 
raidījums “70 gr kultūras Krustpils novada Zīlānu 
providencē jeb vēsturiskie līkloči caur bibliotēkas 
prizmu”. Kūku dižkūkas konkursa noslēgums. Roberto 
Melones recepšu grāmatas prezentācija. 
Plkst.22:00 Filma “Maestro”. 

Augustā

Kultūras pasākumi
Krustpils novadā

LIPČIKS PĒTERIS  27.06.2020. (85)

DMITRIJEVA REGĪNA 28.06.2020. (63)

ZEMĪTE TIJA 27.06.2020. (88)

KĻAVIŅŠ EDVĪNS 28.06.2020. (65)

KRuSTPILS NoVADA DZIMTSARAKSTu  
NoDAĻā REģISTRĒTIE MūžĪbā AIZGāJuŠIE 
IEDZĪVoTāJI

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
2 jaundzimušie – zēni.

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

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 
reģistrētas 2 laulības. 

Lai gaismas un mīlestības 
apstarots jaunais dzīves ceļš!

Nekam nav nozīmes bez tevis
Un liktenis šķiet pašapmāns
Tu ej, bet nonāc vien pie sevis
Bet tur zem kājām ledus plāns

Un tu jau zini to, kas notiks
Un to, cik daudz tāds ledus tur
Nekam nav nozīmes bez tevis
Nekam, nekad un it nekur

- G.Račs-

Profesiju klasifikatora kods 
1345 08 

Prasības pretendentiem: 
1. pretendentam nav Izglītības 

likumā un Bērnu tiesību aizsar-
dzības likumā noteiktie ierobe-
žojumi strādāt par pedagogu; 

2. augstākā pedagoģiskā iz-
glītība vai augstākā izglītība un 
apgūta akreditēta programma 
pedagoģijā ar nepieciešamo kva-
lifikāciju atbilstoši Izglītības liku-
mā un Ministru kabineta notei-
kumos par pedagogiem nepie-
ciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profe-
sionālās kompetences pilnveides 
kārtību; 

3. valsts valodas prasme aug-
stākajā līmenī atbilstoši Valsts va-
lodas likuma prasībām un vismaz 
vienas Eiropas Savienības ofi-
ciālās valodas prasme profesio-
nālajai darbībai nepieciešamajā 
apjomā; 

4. vismaz piecu gadu pedago-
ģiskā darba pieredze izglītības 
jomā vai izglītības vadības darbā, 

5. prasmes darbā ar datoru, 
6. zināšanas vadības darba or-

ganizēšanas metodikā, 
7. zināšanas izglītības satura 

un attīstības jautājumos 
8. labas komunikāciju, sadarbī-

bas, valodas un publiskās runas 
prasmes.

9. Pretendentam vēlama piere-
dze projektu vadīšanā un prasme 
vadīt automašīnu (B kategorijas 
autovadītāja apliecība).

Galvenie pienākumi:
1. nodrošināt iestādes darbī-

bu reglamentējošo normatīvo 
aktu, iestādes nolikuma, Krust-
pils  novada domes lēmumu un 
rīkojumu, Krustpils novada paš-
valdības rīkojumu un metodisko 
ieteikumu ievērošanu;

2. nodrošināt iestādes inte-
lektuālo, finanšu un materiālo 
līdzekļu efektīvu un racionālu iz-
mantošanu;

3. nodrošināt iestādes iekšējo 
kārtību reglamentējošo doku-
mentu sagatavošanu, apstiprinā-

šanu un izpildi, nodrošināt iestā-
des darba laika ievērošanu;

4. sagatavot un iesniegt Krust-
pils novada pašvaldībai iestādes 
budžeta pieprasījumu, slēgt ne-
pieciešamos saimnieciskos līgu-
mus apstiprinātā budžeta ietva-
ros;

5. dokumentēt un analizēt ies-
tādes izglītojošo un saimniecisko 
darbību, izstrādāt perspektīvās 
attīstības programmas, nodroši-
nāt iestādes lietvedību;

6. vadīt iestādes un tās dar-
binieku darbību, saskaņā ar LR 
izglītības jomu reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām, nodro-
šināt iestādi ar atbilstošas kvalifi-
kācijas pedagogiem un darbinie-
kiem;

7. saskaņā ar Darba likuma no-
sacījumiem pieņemt un atbrīvot 
iestādes darbiniekus, noteikt dar-
binieku amata pienākumus, tiesī-
bas un atbildības pakāpi; sagata-
vot darbinieku amata aprakstus, 
novērtēt darbinieku darba kvali-
tāti; noteikt iestādes darbinieku 
darba samaksu saskaņā ar spēkā 
esošo normatīvo aktu nosacīju-
miem;

8. nodrošināt vispārējās izglī-
tības programmu īstenošanu, 
nodrošināt izglītības programmu 
izstrādi, licencēšanu un īstenoša-
nu;

9. Nodrošināt Izglītības liku-
ma, Vispārējās izglītības likuma, 
LR Ministru kabineta noteikumu 
un citu normatīvo aktu izpildi, 
Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Krustpils novada domes izdoto 
normatīvo aktu ievērošanu un 
izpildi iestādē;

10. pildīt citus Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos noteiktos 
izglītības iestādes vadītāja pienā-
kumus, Krustpils novada domes 
lēmumus, ar domes priekšsēdē-
tāja rīkojumu, pašvaldības izpild-
direktora vai Jēkabpils novada iz-
glītības un kultūras pārvaldes no-
rādījumos uzliktos pienākumus.

Piedāvājam:
1. Stabilu atalgojumu, sociālās ga-

rantijas;

2. Profesionālās pilnveides iespējas;
3. Darba samaksa tiek noteikta at-

bilstoši MK noteikumiem Nr.455 “Pe-
dagogu darba samaksas noteikumi”. 
Uz sludinājuma brīdi mēnešalga par 
0,8 slodzēm EUR 802,00 pirms nodok-
ļu nomaksas. 

Ar konkursa nolikumu var iepa-
zīties pašvaldības mājas lapā  www.
krustpils.lv sadaļā vakances vai Krust-
pils novada pašvaldībā Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī kab.Nr.30. 

Pretendentam iesniedzamie doku-
menti:

1. iesniegums; 
2. motivācijas vēstule; 
3. izglītības iestādes attīstības vīzi-

ja; 
4. dzīves apraksts (CV), 
5. izglītību un kvalifikāciju aplieci-

nošu dokumentu kopijas; 
6. valsts valodas prasmi apliecino-

ša dokumenta apliecināta kopija, kas 
apliecina, ka pretendents prot valsts 
valodu augstākajā līmenī (izņemot 
personas, kuras ieguvušas pamata, vi-
dējo vai augstāko izglītību akreditētās 
programmas latviešu valodā), 

Dokumentus iesniegt līdz 2020.
gada 17. augusta plkst 10:00 (ie-
skaitot) 

uz aploksnes vai elektroniskās vēs-
tules tēmā norādot „Konkursam uz (iz-
vēlētā skola) direktora amatu”. 

1. personīgi slēgtā aploksnē Krust-
pils novada pašvaldībā (darba laikā), 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, LV- 5202, 

2. nosūtot ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītu dokumentu uz e-
pastu novads@krustpils.lv 

Uzziņas pa tālruni 65237635; 
27864336

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības re-

gulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 

2016/679) Krustpils novada pašvaldība informē, ka 

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas 

dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla 

atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes 

pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, reģ. nr. 

90009118116, kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A, 

Jēkabpilī. 

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116) 
izsludina pieteikšanos uz 

MEŽĀRES PAMATSKOLAS, VĪPES PAMATSKOLAS UN VARIEŠU 
SĀKUMSKOLAS DIREKTORA AMATIEM

ar 0,8 slodzēm katram amatam

Kontaktinformācija 
Atašienes pagasts Ilona zalāne - 29424912, ilona.zalane@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
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 


