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Krustpils novada pašvaldībā pieņemts 
budžets 2020. gadam

Krustpils novada 22. janvāra domes sēdē vienbalsīgi 
pieņemts Krustpils novada pašvaldības budžets 2020. 
gadam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Krustpils novads tika izveidots 2009. gadā, kad te-

ritoriālās reformas rezultātā apvienoja 6 pagastus – 
Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. 
Krustpils novads atrodas Zemgales plānošanas reģio-
nā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā. 

Krustpils novada kopējā platība ir 811,43 km2 un ko-
pējais iedzīvotāju skaits ir 5941 (PMPL, 01.01.2019.). 

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Krustpils novadā ir bijis sa-
līdzinoši zems bezdarba līmenis. Tomēr salīdzinot ar ie-
priekšējiem gadiem, bezdarba līmenis ir samazinājies. 
Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie 
dati liecina, ka uz 2019. gada 30. novembri Krustpils 
novadā bezdarba līmenis bija 4,8%, Zemgales reģionā 
bezdarba līmenis bija 4,3% un valstī kopumā – 4,6%. 

Krustpils novadā darbojas 7 izglītības iestādes, no 
kurām viena ir vidusskola, 5 pamatskolas un viena 
sākumskola. Krustpils novadā izglītību nodrošina pa-
starpinātas pārvaldes institūcijas, kas realizē pamatiz-
glītības, vidējās izglītības programmas un pirmsskolas 
izglītības programmu: Krustpils pamatskola, Sūnu pa-
matskola, Mežāres pamatskola, Vīpes pamatskola, Brā-
ļu Skrindu Atašienes vidusskola, Variešu sākumskola. 
Antūžu pamatskolā tiek realizētas speciālās pamatiz-
glītības un pirmsskolas izglītības programmas.

Krustpils novadā darbojas 7 bibliotēkas un 2 apkal-
pošanas centri – Antūžos un Medņos, kā arī 7 kultūras 
nami, kas aktīvi darbojas kultūras jomā un nodrošina 
novada iedzīvotāju vajadzības. 2020. gadā paredzēts 
vērienīgs projekts ar Eiropas struktūrfondu atbalstu 
Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas re-
konstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Krustpils novada dome, sagatavojot 2020. gada paš-
valdības budžetu, ir plānojusi nepieciešamos finanšu 
resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldī-
bas ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai 
un uzsākto projektu realizācijai.  

Krustpils novada pašvaldībai 2019. gada septembrī 
ir apstiprinātas 2020. gada budžeta prioritātes:

Finansējuma nodrošināšana pašvaldības investīciju 
projektiem: 

Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 
nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un 
citu finanšu instrumentu finansēto investīciju projek-
tu ieviešanai.

Finansējuma nodrošināšana pašvaldības finansē-
tiem vai piesaistītu kredītlīdzekļu finansētiem inves-
tīciju projektiem, kas iekļauti aktuālajā Rīcības plāna 
Investīciju plānā; 

Ceļu infrastruktūras uzlabošana.
Vispārējās vidējās, pamatizglītības un pirmskolas iz-

glītības pieejamības nodrošināšana;
Sociālo vajadzību nodrošināšana, demogrāfijas pa-

sākumu atbalsts; 
Kultūras, sporta aktivitāšu, brīvā laika pavadīšanas 

iespēju nodrošināšana;
Krustpils novada pašvaldības kopējais debitoru pa-

rādu apmērs ir palielinājies, tas saistīts ar galvenokārt 
ar ekonomisko situāciju valstī un novada iedzīvotāju 
maksātspēju. Budžetā ieņēmumi no komunālajiem ie-
ņēmumiem ir plānoti iepriekšējo periodu ieņēmumu 
apmērā.

Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņē-
mumi 2020. gadā sastāda EUR 9 601 864, kas ir par EUR 
424 188 mazāk nekā 2019. gada izpildes rādītāji. 2020. 
gada budžetā valsts budžeta mērķdotācijas pedago-
ģisko darbinieku atlīdzībai un mērķdotācija internāt-
skolas uzturēšanai ir ieplānotas 8 mēnešu apjomā.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2020. gada 
budžetā

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2020. 
gadā plānoti EUR 2 297 463 kas ir par EUR 350 425 ma-
zāk nekā 2019. gada izpilde. Dotācija no finanšu izlī-
dzināšanas fonda 2020. gadā plānota EUR 2 074 652, 
savukārt 2019. gadā saņemtais šīs dotācijas apmērs 
bija par EUR 188 589 mazāks. 

No 2020. gada ir likvidēts pašvaldību Speciālais bu-
džets, kas sastāvēja no Dabas resursu nodokļa un Ceļu 
fonda ieņēmumiem, taču šīs sadaļas ir integrētas paš-
valdības Pamatbudžetā.

Izdevumu sadalījums 2020. gada budžetā pa 
funkcionālajām kategorijām

Izdevumi 2020. gadam plānoti EUR 11 488 162 ap-
mērā, kas ir par EUR 2 959 671 vairāk nekā 2019. gada 
pamatbudžeta izpilde. Lielākie izdevumi plānoti Izglī-
tības funkciju nodrošināšanai – 27% no visiem izde-

vumiem, nākamā lielākā pozīcija ir izdevumi sociālo 
funkciju nodrošināšanai– 18%, bet ekonomiskajai dar-
bībai (ceļu uzturēšanai un būvniecībai) – 16%. 2020. 
gada budžetā ir ieplānots ņemt aizņēmumus Valsts 
kasē par kopējo summu EUR 1  244 894, kas saistīts 
ar to, ka plānots turpināt realizēt projektus, kam ne-
pieciešams priekšfinansējums, piemēram, Lauku at-
tīstības programmas 2014. - 2020. pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvarā projekta realizācijai. Kā arī plānots veikt Mežā-
res kultūras nama rekonstrukciju, kur rekonstrukcijas 
(siltināšana) daļa plānota īstenot par ERAF līdzekļiem, 
bet projekta realizācijai plānots izņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 218 657 EUR. Tāpat pašvaldība plāno ņemt 
ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē Gājēju un veloceli-
ņa izbūvei no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai EUR 
744 036 apmērā.

2020. gada budžetā ir plānots turpināt segt ar sko-
lēnu ēdināšanu saistītās izmaksas 100% apmērā tiem 
Krustpils novadā dzīvojošajiem, kas mācās novada iz-
glītības iestādēs un pusdienu izmaksas 50% apmērā 
skolēniem, kuri deklarēti Krustpils novada pašvaldībā, 
bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Krustpils 
novada pašvaldība ir plānojusi turpināt nodrošināt 
brīvpusdienas visiem Krustpils novada izglītības iestā-
žu 1. - 6. klašu skolēniem. Papildus izdevumi plānoti 
1. - 4. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai 
šobrīd 50% apmērā no pusdienu cenas 1,42 EUR, jo 
valsts finansē ēdināšanas izdevumus tikai vairs 0,71 
EUR apmērā par porciju.

2020. gadā kopējiem bibliotēku pasākumiem novir-
zīti 50 126 EUR.

Pamatbudžets
Krustpils novada pašvaldības plānotais administrā-

cijas budžets plānots iepriekšējā gada līmenī. Admi-
nistrācijas budžetā ir plānoti izdevumi nodaļu darbī-
bai, kā arī savstarpējo norēķinu starp izglītības iestā-
dēm izdevumu segšanai EUR 500 000. 2020. gadā ir 
ieplānots atbalsts tūrisma attīstībai un sportam, kā arī 
nevalstisko organizāciju atbalstam. 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” ieņēmumi 
2020. gadam plānoti EUR 1  444 730, izdevumu daļa 
sastāda EUR 1 543 810. No 2018. gada 1. janvāra tika 
palielināta uzturēšanās maksa pansionātā Jaunāmui-
ža uz 18 EUR. Aģentūrā vidēji uzturas 250 iemītnieki, 
no kuriem 8, kas ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim. 
Aģentūrā strādā 107 darbinieki.

Ziedojumu un dāvinājumu budžets
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā uz 2019. gada 

beigām ir palicis atlikums 149 EUR apmērā, kas pare-
dzēts izlietot konkrētiem mērķiem. 

Parādu un galvojumu izklāsts 
Krustpils novada parādu un galvojumu izklāsts ir 

redzams 15. pielikumā. Kopējais parādu apjoms ir 
2 422 475 EUR. 2020. gadā plānots segt saistību mak-
sājumus 255 715 EUR apjomā.

Informāciju par lielākajiem paredzētajiem darbiem 
katrā pagastā var izlasīt pilnajā Paskaidrojuma 

rakstā Krustpils novada mājaslapā: www.krustpils.lv
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Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2019/16 

“Decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtība Krustpils no-
vada pašvaldībā”

APSTIPRINĀTI ar Krustpils novada pašvaldības domes 
2019. gada 20. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 14, 
6 .punkts)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu liku-
ma  6.panta ceturtās daļas 5.punktu un  Ministru kabineta 
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un re-
ģistrēšanu” 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav 

pievienotas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības 
kārtību;

1.2.  Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – Pašval-
dība) administratīvajā teritorijā esošus ciemus (1.pieli-
kums), uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017.
gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un šajos 
noteikumos noteiktās prasības;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu iz-
vešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas 

kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegša-

nas un uzskaites kārtību, tai skaitā Pašvaldības kompe-
tenci minētajā jomā;

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un 
valdītāju pienākumus;

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpoju-

mu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2.  noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ap-

saimniekošanas prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību 
un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas re-
sursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūde-
ņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām Pašvaldības administratīvajā teri-
torijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst 
normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem 
terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izvei-

došanu un uzturēšanu;
5.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decen-

tralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai 
un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvir-
zīto prasību ievērošanas kontroli;

5.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli 
un uzraudzību;

5.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas 
un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

5.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzgla-
bāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemša-
nu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu 
var kalpot noslēgts līgums par decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu 

attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma doku-
ments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, 
dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu 
sniegšanas datums, darījuma (pakalpojuma) summa un 
pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

5.6. Pašvaldība nodrošina asenizatoru reģistrāciju, in-
formācijas par asenizatoriem publicēšanu un asenizatoru 
reģistra uzturēšanu.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistē-
mām

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās eso-
šajās decentralizēto kanalizācijas sistēmās uzkrātie no-
tekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Pašvaldības norādī-
tām centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveido-
tām notekūdeņu noliešanas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krāj-
tvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas 

biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to 
noapaļo ar vienu zīmi aiz komata uz leju. Ja rezultāts lie-
lāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu gru-
pā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), 
pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3 
mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patē-
riņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums ku-
bikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uz-
krātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi 
mēnesī, un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas 
reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 

12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib-vienas izvešanas reize mēne-

šos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vie-

nai zīmei aiz komata.
8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 

vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centra-
lizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notek-
ūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens 
daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosa-
kāms saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ie-
tverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu 
mēnesī, ko ir fiksējis uzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā no-
teikto ūdens patēriņa normu uzskaitei. Notekūdeņu dau-
dzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas 
laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar 
ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokā-
lā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens 
patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni 
izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. 
Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, ap-
rēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā 
izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa 
mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto 
ūdens patēriņa normu 1,5 m3 mēnesī vienai personai.

9. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnie-
ciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos no-
tekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5 m3 diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražo-
tāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo 
iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav ie-
kārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša 
komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatā-
cijas nosacījumiem.

10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 
biežums no septiķa ir viena reize gadā.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles 
un uzraudzības kārtība

11. Pašvaldības amatpersonas: izpilddirektors, komu-
nālās un saimniecības nodaļas vadītājs, vides un civilās 
aizsardzības dienesta speciālisti, pagastu pārvalžu vadī-

tāji vai to pilnvarotās personas, ir tiesīgas:
11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpo-

jumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu 
esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt de-
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodro-
šinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kon-
trolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības 
gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veik-
tās pārbaudes rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjo-
mu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ie-
kļautajiem asenizatoriem.

12. Ja 11.punktā minētajām personām ir radušās šau-
bas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimnie-
košanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo 
aktu regulējumam, tad šīm personām ir tiesības rakstiski 
pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnie-
kam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās kanalizācijas 
sistēmai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt rūpnieciski izgatavotas decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas ārpus kārtas tehnisko apkopi pie at-
bilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpil-
dē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stā-
vokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai; 

12.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrā-
to notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti 
ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notek-
ūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

12.3.1. Pašvaldība, ja decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek kon-
statētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās 
piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos 
saistošajos noteikumos norādītās;

12.3.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
nieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, 
kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā saskaņā ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtību.

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pār-
būvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kai-
tējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem
13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tie-

sīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos no-
teiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.

14. Prasību minimums asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpo-

jumu saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši 
MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. nodrošināt attaisnojoša dokumenta izsniegšanu 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam par 
asenizācijas pakalpojumu sniegšanu. Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu doku-
mentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnoju-
ma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas 
adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakal-
pojumu sniegšanas datums, cena par sniegtajiem pakal-
pojumiem un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

14.3. veikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās sa-
vākto notekūdeņu un nosēdumu uzskaiti un līdz 1.mar-
tam iesniegt Pašvaldības administrācijā rakstveida atskai-
ti par paveikto iepriekšējā kalendārajā gadā (2.pielikums), 
ko asenizators ir savācis no tā apkalpotajām decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām, uzrādot pakalpojuma 
sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanas daudzumu 
konkrētā adresē, un pakalpojuma sniegšanas datumu;

14.4. pārvadāt decentralizētās kanalizācijas sistēmās 
savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specia-
lizētu transportlīdzekli;

14.5. noslēgt rakstveida līgumu ar Pašvaldības admi-
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nistratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tu (NAI) apsaimniekotāju par decentralizētajās kanalizāci-
jas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanu.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
15. Papildus ārējā normatīvajā aktā par decentralizēta-

jām kanalizācijas sistēmām noteiktajām reģistrācijas pra-
sībām asenizators iesniedz Pašvaldībā rakstveida iesnie-
gumu (3.pielikums).

16. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis 
šo noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos 
dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Pašvaldības admi-
nistrācija ir atzinusi, ka asenizators atbilst Latvijas Repub-
likas normatīvajos aktos un šajos saistošajos noteikumos 
izvirzītajām prasībām.

17. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpad-
smit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesnie-
gums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti 
visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

18. Pašvaldības administrācija 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc lēmuma pieņemšanas publicē Pašvaldības tīmekļa 
vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju norma-
tīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas 
gadījumā, Pašvaldības administrācija nosūta rakstveida 
informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti 
reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to 
novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti 
norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums 
tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti 
tiek atgriezti asenizatoram.

19. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo 
aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās 
darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopār-
vadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, Pašvaldība 
anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot 
rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas 
Pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā aseniza-
tora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldībai šo noteikumu 
14.3.apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz 
reģistrācijas anulēšanas dienai.

20. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulē-
šanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pazi-
ņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu 
domē, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas 
par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrā-
cijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 
19.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo 
asenizatoru no šo noteikumu 14.3.apakšpunktā paredzē-
tās informācijas iesniegšanas.

21. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa vietnē 
tiek atjaunotas, pamatojoties uz Pašvaldības domes lē-
mumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāci-
jas kārtība

22. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās eso-
ša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašu-
mā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģis-
trēta, līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Pašvaldības 
administrācijai vai Pašvaldības pagasta pārvaldei pirmrei-
zējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem 
pievienoto paraugformu (4.pielikums).

23. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir noti-
kušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās 
pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadī-
šanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo 
personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 
(divu) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai 
izmaiņām šo noteikumu 22.punktā norādītais apliecinā-
jums jāiesniedz personiski Pašvaldības administrācijā vai 
Pagasta pārvaldē vai jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja 
tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elek-
tronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku 
un valdītāju pienākumi

24. Papildus ārējā normatīvajā aktā par decentralizēta-
jām kanalizācijas sistēmām noteiktajiem, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi 
ir šādi:

24.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attī-

rīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā;

24.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas ar notek-
ūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūde-
ņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neat-
bilst Pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietoša-
nas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrāci-
jām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto 
rēķinu;

24.3. nodrošināt 11.punktā minētajām personām vai to 
pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decentralizētās kanalizā-
cijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatā-
cijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pār-
baudei;

24.4. uzrādīt 11.punktā minētajām personām vai to 
pilnvarotam pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierā-
došu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kana-
lizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs 
attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu 
sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzu-
mu, pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma (pakal-
pojuma) summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
25. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo 

noteikumu pārkāpumu ir tiesīgas veikt Administratīvās 
atbildības likumā minētās amatpersonas.

26. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumu piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 
naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 
naudas soda vienībām.

X. Noslēguma jautājumi
27. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma 

neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos izvir-
zītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo 
noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasī-
bām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

28. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Admi-
nistratīvās atbildības likumu. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaim-

niecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 
5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija notei-
kumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas (komunālo 
kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības ie-
dzīvotāju interesēs) izpildi, aizsargātu cilvēku dzīvību un 
veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošinātu Krustpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā noteikto komunā-
lo notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.  

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada paš-

valdības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu 
apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizāci-
jas sistēmās, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas uzskaites kārtību, prasības decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, to 
uzturēšanai un atjaunošanai, prasības decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu apsaimnie-
košanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai un 
atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-

ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
Saistošo noteikumu mērķa grupa ir Krustpils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji un aseni-
zācijas pakalpojumu sniedzēji.  Saistošo noteikumu tie-
siskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizē-
šanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību.

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas. Institūcija, kurā privātper-
sona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
Krustpils novada Komunālās un saimniecības nodaļa. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā iedzīvotāju 
priekšlikumi netika saņemti. Saistošie noteikumi tiks pub-
licēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krustpils No-
vadnieks” un Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2019/15

“KRUSTPILS NOVADA BAĻO-
TES EZERA LICENCĒTĀS MAK-

ŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS”
APSTIPRINĀTI ar Krustpils novada pašvaldības do-

mes2019. gada 30. decembra lēmumu (ārkārtas sēdes pro-
tokols Nr. 17, 2. punkts)

PRECIZĒTI ar Krustpils novada pašvaldības do-
mes2020. gada 22.  janvāra lēmumu(sēdes protokols Nr. 2, 
31. punkts)Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta 
piekto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēša-

nas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā 
fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu 
Krustpils novada Baļotes ezerā.

2. Baļotes ezers atrodas Krustpils novada Kūku pagastā. 
Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma 1102. panta pielikumu 
(Civillikuma I pielikums) ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības 
pieder valstij. 

3. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā tiek ieviesta atbil-
stoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 
Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” 5.2. apakšpunktam, lai racionāli izmantotu 
zivju krājumus, ierobežotu zivju resursu izmantošanu, kā arī 
iegūtu papildu līdzekļus zivju krājumu papildināšanai, aizsar-
dzībai un makšķerēšanas kā atraktīva un veselīga dzīvesvei-
da attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā organizē Krust-
pils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), reģistrācijas 
Nr. 90009118116, adrese - Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, 
tālruņa numurs 25671222, e-pasts: ilmars.luksts@krustpils.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķe-

rēšanu, ir jābūt klāt īpašai atļaujai – pašvaldības izsniegtai 
maksas vai bezmaksas licencei (turpmāk - licence), makšķe-
rēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei (turpmāk 
– makšķerēšanas karte), ja makšķernieks ir persona, vecumā 
no 16 līdz 65 gadiem, izņemot persona ar invaliditāti, uz kuru 
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra notei-
kumiem Nr.  800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi“ (turpmāk – noteikumi Nr.  800) šāda 
prasība ir attiecināma, un dokumentam, kas ļauj identificēt 
personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un perso-
nas kods), vai invaliditātes apliecībai, personai ar invaliditāti 
vecumā no 16 līdz 65 gadiem.   

6. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā notiek visu gadu 
saskaņā ar noteikumiem Nr.  800, ievērojot šādus papildus 
nosacījumus:

6.1.   makšķerēšana atļauta visā Baļotes ezera teritorijā, 
izņemot speciāli noteiktajā aizsardzības zonā (1.pielikums), 
kas ezerā ir norobežota ar bojām;

6.2.  viena makšķernieka diennakts lomā (izņemot Krust-
pils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Krustpils novada paš-
valdību saskaņotajās sacensībās) drīkst uzglabāt un paturēt 
šādas limitētās zivju sugas:

6.2.1. līdakas, zandartus, līņus – trīs no katras sugas;
6.2.2. trīs karpas, katras karpas svars nedrīkst pārsniegt 3 

kg;
6.2.3. pārējo sugu zivis līdz 5 kg no katras sugas;
6.3. gada licenču īpašniekiem noķerto karpu daudzums 

no kopējiem lomiem gadā nedrīkst pārsniegt 20 kg;
6.4. ziemas sezonā no 1.novembra līdz 31.martam no le-

dus aizliegts iegūt un paturēt lomā karpas.
7. Makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta no krasta (izmanto-
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jot 10 metru tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot 
ūdenī. 

8. Baļotes ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medī-
bām un vēžošanu.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
9. Makšķerniekam jāievēro pašvaldības saistošie noteiku-

mi, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.
10. Makšķerniekam ir pienākums:
10.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei makšķerēša-

nas karti, personu apliecinošu dokumentu, attiecīgu licenci, 
makšķerēšanas rīkus un lomu;

10.2. saudzīgi izturēties pret dabu, nepiesārņot ūdenstilpi 
un tās piekrastes zonu;

10.3. aizpildīt makšķerēšanas licences lomu uzskaites ta-
bulu. 

11. Ledus periodā Baļotes ezerā aizliegts pārvietoties pa 
ledu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, 
izņemot: 

11.1. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras 
pilda dienesta pienākumus, ezera apsaimniekošanas pasā-
kumus un uzraudzību;

11.2. ar pašvaldības rakstisku atļauju.

IV. Licencētās makšķerēšanas licences
12. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta iegādā-

joties vai saņemot kādu no šādām licencēm (2.pielikums):

Nr.p.k. Licences veids
Maksa par 

licenci (EUR, 
t.sk. PVN)

12.1.
Vienas diennakts licence makšķerēšanai 

Baļotes ezerā no krasta, no laivas vai iebri-
enot ūdenī

10,00

12.2. Vienas diennakts licence makšķerēšanai 
Baļotes ezerā no ledus 2,00

12.3. Gada licence makšķerēšanai Baļotes ezerā 150,00

12.4.

Gada licence ar atlaidi personām, kuras 
ir vecākas par 65 gadiem, kā arī visu 

grupu personām ar invaliditāti un politiski 
represētajām personām makšķerēšanai 

Baļotes ezerā

30,00

12.5.

Gada licence ar atlaidi Krustpils novadā 
deklarētajām personām, kuras ir vecākas 

par 65 gadiem makšķerēšanai Baļotes 
ezerā

20,00

12.6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai 
Baļotes ezerā -

12.7.
Vienas diennakts bezmaksas licence 

bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 
gadiem 

-

13. Makšķerēšanai Baļotes ezerā gada bezmaksas makšķe-
rēšanas licenču izsniedzamais limits:

13.1. personām ar invaliditāti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Krustpils novads, ne vairāk kā 25 licences gadā;

13.2. Baļotes ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģi-
menes locekļiem, ne vairāk kā 25 licences gadā;

13.3. Krustpils novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuru sta-
tusu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ne vairāk kā 
15 licences gadā;

13.4. politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Krustpils novadā, ne vairāk kā 15 licences gadā.

14. Kopējais gada bezmaksas licenču skaits ir 80 licences, 
pārējo licenču skaits nav ierobežots. 

15. Licences derīguma termiņš:
15.1. vienas diennakts licence derīga licencē norādītajā da-

tumā un laikā;
15.2. gada, gada bezmaksas licences un gada licences ar 

atlaidi derīgas licences izsniegšanas gadā. 

V. Makšķerēšanas licences saturs un realizācijas kārtī-
ba

16. Makšķerēšanas licenču iegādes vai saņemšanas vietas:
16.1. pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienestā, Rī-

gas ielā 150 A, Jēkabpilī, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 
var iegādāties vai saņemt tikai visa veida gada licences;

16.2. SIA „Ripo Aisk” tirdzniecības vietā, Viestura ielā 7A, 
Jēkabpilī, no plkst. 9:00 līdz 19:00, sestdienās no plkst. 9:00 
līdz 17:00, svētdienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, tālr. +371 
29422647 var iegādāties visa veida licences, izņemot visa vei-
da gada licences;

16.3. DUS „Virši”, Zīlānu ielā 145, Kūku pagastā, Krustpils no-
vadā, visu diennakti, tālr.: +371 65230081 var iegādāties visa 
veida licences, izņemot visa veida gada licences.

17. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa 
un tajā tiek norādīts:

17.1. licencētās makšķerēšanas organizētāja nosau-
kums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa 
numurs;

17.2. licences veids;
17.3. kārtas numurs;
17.4. licencētās makšķerēšanas vieta;
17.5. licences derīguma termiņš;
17.6. licences cena;
17.7. licences izsniegšanas datums;
17.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts.
17.9. pašvaldības inspektora tālruņa numurs.
18. Personas datus un licencētās makšķerēšanas laiku 

vai termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez 
tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem, labotiem vai 
nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās mak-
šķerēšanas laika, termiņa norādes uzskatāma par nede-
rīgu.

19. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izsniegtās 
licences reģistrē speciālā licenču uzskaites žurnālā.

20. Pašvaldība katru pusgadu pārskaita valsts pamat-
budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai 
naudas līdzekļus par Baļotes ezeru 20 % apmērā no li-
cenču realizācijas iegūtās kopējās summas. Pašvaldības 
rīcībā paliekošie pārējie naudas līdzekļi no licenču rea-
lizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Baļotes 
ezera zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsar-
dzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas no-
drošināšanai. 

VI. Makšķernieku lomu uzskaite
21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to vei-

da obligāti jāreģistrē savus lomus licences aizmugurē 
– lomu uzskaites formā. Noķerot un paturot lomā kar-
pu, to jāreģistrē nekavējoties, bet pārējo sugu zivis jāre-
ģistrē dienas beigās, norādot datumu, laiku, zivju sugu, 
loma lielumu (zivju skaitu un svaru). 

22. Licences nodot pašvaldības pilnvarotajam pārstā-
vim vai kādā no licenču realizācijas vietām, vai iemet 
kastītē, kura atrodas Baļotes ezera krastā. 

23. Licenču nodošanas termiņi:
23.1. vienas diennakts licences – 5 dienu laikā no iz-

mantošanas dienas;
23.2. gada licences – līdz nākošā gada 10.janvārim.
24. Visu vienas diennakts licenču un gada licenču 

īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 
nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēša-
nas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk 
iegādāties vai saņemt jebkura veida licences makšķerē-
šanai Baļotes ezerā kārtējā un nākamajā gadā.

25. Pašvaldība ziņas par nodoto licenču aizpildītajiem 
lomu uzskaites datiem pēc pieprasījuma nodod Valsts 
vides dienestam, bet licences ar lomu uzskaiti par gadu 
līdz nākamā gada 1.  februārim iesniedz Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 
“BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja snieg-
tie pakalpojumi un pienākumi

26. Pašvaldības pienākumi:
26.1. sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos, tajā 

skaitā Krustpils novada pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Krustpils Novadnieks” un Krustpils novada paš-
valdības tīmekļa vietnē, par licencētās makšķerēšanas 
organizēšanu Baļotes ezerā un nodrošināt atbilstošu 
norādes zīmju izvietošanu Baļotes ezera piekrastē;

26.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas licenču 
pieejamību iespējami plašākam makšķernieku lokam 
un to realizāciju Baļotes ezera tuvumā, kā arī vietējos 
laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt 
rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

26.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ie-
vērot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

26.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas licenču 
realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantoša-
nu atbilstoši šajā nolikumā paredzētajiem mērķiem;

26.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par 
licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā, par katru ie-
priekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.jan-
vārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas 
iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru ie-

priekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo 
pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro pusgadu;

26.6. nodrošināt lomu uzskaiti;
26.7. veikt realizēto licenču uzskaiti speciālā licenču 

uzskaites žurnālā;
26.8. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Baļo-

tes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;
26.9. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību 

ievērošanu;
26.10. iepazīstināt makšķerniekus ar ezera licencētās 

makšķerēšanas nolikumu;
26.11. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts 

vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzī-
bas, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir 
paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencē-
tās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību or-
ganizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu 
un uzturēšanu;

26.12. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā 
noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām li-
cenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

VIII. Kontrole un atbildība par licencētās makšķe-
rēšanas prasību neievērošanu

27. Nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās 
atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus 
no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai noda-
rīto kaitējumu. 

28. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkā-
pumu izņemto licenču maksa makšķerniekiem netiek 
atgriezta.

IX. Noslēguma jautājumi
29. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada paš-

valdības 2016.gada 19.oktobra saistošos noteikumus 
Nr.  2016/7 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās 
makšķerēšanas nolikums”.

30. Nolikuma darbības ilgums ir 10 (desmit) gadi no tā 
spēkā stāšanās dienas.

X. Nolikuma pielikumi
31. Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas vietas 

shēma (1.pielikums) uz 1 lpp.
32. Licenču paraugi (2.pielikums) uz 7 lpp.
33. Saskaņojumu lapa (3.pielikums) uz 1 lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta  nepieciešamības pamatojums 
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, jo bei-

dzas Krustpils novada pašvaldības domes 2016. 
gadā 19. oktobrī apstiprināto saistošo noteikumu 
Nr. 2016/7 “Krustpils novada Baļotes ezera licencētās 
makšķerēšanas nolikums” darbības termiņš. Licencētā 
makšķerēšana Baļotes ezerā tika ieviesta un turpināsies, 
lai racionāli izmantotu zivju krājumus ūdeņos, kuros 
zivju ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to 
tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju krājumu pavairošanai, 
aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai. Saistošo notei-
kumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus 
Baļotes ezerā.  

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka Baļotes ezerā licencētās 

makšķerēšanas noteikumus, vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības, licenču veidus, skaitu, maksu par 
licencēm, saturu, realizāciju, licencētās makšķerēšanas  
organizētāja pienākumus un tiesības. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem saistošajiem notei-
kumiem ir  maksas palielinājums par licenci, precizēts 
licenču teksta saturs, nozvejas apjoms un makšķernieka 
lomā paturamās sugas.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildē netiek prognozēta būtiska 
ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Notikušas konsultācijas ar makšķerniekiem un pie ez-

era esošo zemju īpašniekiem.

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs
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“”Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils no-
vads, 11.23 ha platībā par sākumcenu 40600 EUR. 
Izsole notiks 2020.gada 5.martā  plkst. 11.00.

“Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, ar  ko-
pējo platību 6.36 ha par sākumcenu 16900 EUR. Iz-
sole notiks 2020.gada 5.martā  plkst. 11.10.

“D/s Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 
ar  kopējo platību 0.0818 ha par  sākumcenu 1640 
EUR. 2020.gada 5.martā  plkst. 11.20.

Visas izsoles notiek Krustpils novada domē, 
sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 
Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba 
dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26627525. 

Ar izsoles nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē:  
http://www.krustpils.lv.

Projektu konkurss 2020. gadā Nevalstiskajām organizā-
cijām tiek izsludināts atbilstoši nolikuma „KRUSTPILS NO-
VADA Pašvaldības ATBALSTS NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU 
PROJEKTIEM” nosacījumiem. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Krustpils novada 
pašvaldībā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A, 30. kabinetā) 
no 31.01.2020. līdz 28.02.2020. plkst. 16:00.

Ar konkursa nolikumu un iesniedzamo dokumentu 
veidlapām var iepazīties Krustpils novada pašvaldības 
mājas lapā:  http://www.krustpils.lv/sabiedriba/nevalstis-
kas-organizacijas

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim  notiek 
parakstu vākšanas organizēšana tautas nobalsošanas ie-
rosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem 
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 
vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tau-
tas nobalsošanai var klātienē,  Krustpils novada 
parakstu vākšanas vietā – Krustpils novada paš-
valdības administrācijas ēkā Rīgas ielā 150A, Jē-
kabpilī.

Parakstu vākšanas vietas darba laiks Krustpils novadā:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no 

plkst. 9.00 līdz 13.00;
otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 līdz 

19.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilso-
ņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vāk-
šanā, der gan Latvijas pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa 
personas apliecība.

 
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 

parakstu vākšanas vietā, ir iespēja pieteikties parakstu 
vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju 
atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 
14. februārī.    

Apturētie grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru ter-
miņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, no-
teikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, 
ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes 
pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām 
palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl 
uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz čet-
ru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz,  ja līdz 
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi 
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtē-
jām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlē-
tājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos saņemto 
parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos 
Valsts prezidentam un publicēs izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis”.

Vairāk informācijas par parakstu vākšanu tautas nobal-
sošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem pieeja-
ma Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā https://www.
cvk.lv/lv

Krustpils novada vēlēšanu komisija
Tālrunis uzziņām: 20288062; 27804081

Krustpils novadā noteikta viena 
parakstu vākšanas vieta

Uzsākta primārās veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana ģimenes ārsta praksē Krustpils novada Kūku 
ciemā

2019.gada 16.decembrī pēc vienošanās par ES fonda 
projekta īstenošanu noslēgšanas starp Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru un Krustpils novada pašvaldību, tika 
uzsākta projekta Nr. 9.3.2.0/19/A/082 “Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta prak-
sē Krustpils novada Kūku ciemā” īstenošana. Projekts tiek 
realizēts ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbi-
nātība”  9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalita-
tīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši 
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes in-
frastruktūru” ceturtās atlases kārtas ietvaros. 

Projekta mērķis ir uzlabot un attīstīt kvalitatīvu veselī-
bas aprūpes pakalpojumu pieejamību Līgas Martuzānes 
ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem Krustpils novada 

pašvaldības iedzīvotājiem, jo īpaši sociālā, teritoriālās at-
stumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem. 

Projekta īstenošanas ilgums ir 13 mēneši, un tā ietvaros 
notiks ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjauno-
šanas būvdarbi par kopējo summu 10 000 EUR, no kuriem 
85% jeb 8500 EUR finansēs ERAF, valsts budžets -  9% jeb 
900 EUR, 600 EUR ir Krustpils novada pašvaldības kā telpu 
īpašnieces līdzfinansējums. Krustpils novada pašvaldība 
ir finansējuma saņēmējs un nodrošina projekta realizāci-
ju, savukārt L. Martuzānes ģimenes ārsta prakse projekta 
aktivitātēs iesaistās kā sadarbības partneris. 

Projektā paredzēto ģimenes ārsta prakses telpu vien-
kāršotās atjaunošanas būvdarbu ietvaros tiks nomainīta 
elektroinstalācija un apgaismojuma ķermeņi uz energo-
efektīviem LED tehnoloģiju apgaismes ķermeņiem, iekš-
durvis un ārdurvis, veikta griestu un sienu apdare, grīdas 
seguma nomaiņa. Papildus ES projektā paredzētajām ak-
tivitātēm ar pašvaldības budžeta investīciju plāna finan-
sējumu jau šobrīd tiek veikta sanitārā mezgla pārbūve 
ģimenes ārsta prakses telpās.

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu vadītāja Vita Salmiņa

e-pasts: vita.salmina@krustpils.lv

Uzsākta primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta 
praksē Krustpils novada Kūku ciemā

Projektu konkurss

Barikāžu atceres diena Mežāres pamatskolā
“Un atkal sauc Tēvu zeme,
Kā dziesmā uz stūru stūriem.
Par zobenu pārtop lemess,
Bet pleci pārtop par mūriem.
”
(K.D. Bitēna)

Barikāžu laiks Latvijas vēs-
turē ierakstīts ar dzīvām un 
patiesām cilvēku emocijām 
un tautas vienotību, kad bez 
šaubām un pārdomām visi 
rīkojās, lai nosargātu Latvijas 
valsts neatkarību. 

Barikādes Rīgā sāka celt 
1991. gada 13. janvārī. Mēr-
ķis bija aizsargāt Augstākās 

padomes ēku, Ministru Pa-
domi, televīziju, Daugavas 
tiltus un citus svarīgus objek-
tus galvaspilsētā. Rīgā uz jan-
vāra barikādēm cilvēki bija 
sabraukuši no visas Latvijas, 
lai nosargātu savu valsti. 

Mežāres pamatskolā sko-
lēni kopā ar saviem skolo-
tājiem atzīmēja Barikāžu 
dienu. Skolēniem tika stās-
tīts par janvāra notikumiem 
Rīgā, par to, ka, aizstāvot 
savu valsti, pieci Latvijas pil-
soņi samaksāja augstāko 
cenu – savu dzīvību. Cilvēki 
bija apņēmības pilni nosar-

gāt savu zemi. Tā bija nevar-
darbīgā pretošanās izpaus-
me, gatavība aizsargāties 
bez ieročiem. 

Lai atzīmētu Barikāžu die-
nu, arī mūsu skolas kolektīvs 
kurināja ugunskuru un, sil-
doties pie tā, pārrunāja ba-
rikāžu laika notikumus, skai-
tīja dzeju. Sarūpēta bija arī 
karsta tēja, jo ārā laiks, tāpat 
kā toreiz, bija auksts un mitrs. 
Pie tējas bija sarūpēta maizī-
te un ievārījums, kas stiprinā-
ja visus klātesošos.

Skolotājas Zigrīda un 
Kristīne

Krustpils novada dome atklātā 
mutiskā izsolē, ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu:
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Mums katram ir kāds 
sapnis, kura piepildījumu 
vēlamies. Piepildīt Antūžu 
pamatskolas bērnu sapnī-
šus bieži palīdz mūsu lab-

dari -  Latvijas Bērnu Bāreņu 
fonda (LBBF) komanda. An-
tūžu pamatskolas skolēni 
saņēma ielūgumu apmek-
lēt LBBF izveidoto atpūtas 

un rotaļu centru “Augstāk 
par zemi”.

16.janvārī devāmies 
ceļā. Sasniedzot galamērķi, 
mūsu jaukais piedzīvojums 

sākās ar Latvijas Bērnu  Bā-
reņu  Fonda  vadītāja K. 
Markševica sirsnīgo sagai-
dīšanu, novēlējumu visiem 
labi atpūsties un gatavoties 
pārsteigumiem.

Neviens bērns nebija 
mudināms iesaistīties cen-
tra piedāvātajās aktivitātēs, 
katrs atrada sev tīkamu 
nodarbi. Jautri un jaudīgi 
pagāja rotaļu laiks. Un tad 
nemanot jau klāt brīdis 
solītajam pārsteigumam. 
Zālē ieradās izgudrotājs Dr. 
Haštags, un sākās vēl lielā-
ka jautrība. Interesantajā  
eksperimentu šovā tika ie-
saistīti visi  bērni. Ne mirkli 
neviens nejutās garlaicīgi, 
katrs ar nepacietību gaidīja 
savu kārtu, lai varētu iesais-

tīties aizraujošajās nodarbī-
bās. Tur tiešām notika „zili 
brīnumi”- eksperimenti ar 
sauso ledu un šķidro slā-
pekli - mākoņi trauciņos, 
mākoņi ziepju burbuļos, 
mākonis istabā, pašgata-
vots saldējums, smiekli un 
prieks bērnu acīs. Šis laiks 
paskrēja vēja spārniem un 
atstāja patīkamas atmiņas 
ikviena bērna sirsniņā, noti-
cot brīnumiem.

Pēc ciemošanās cen-
trā “Augstāk par zemi” 
devāmies launagā uz āt-
rās ēdināšanas restorānu 
McDonald’s. Pēc kārtīgas 
maltītes mūsu ceļš varēja 
turpināties, jo vakara noslē-
gumā mūs gaidīja vēl viens 
pārsteigums. LBBF mums 

dāvāja iespēju noskatīties 
Latvijas Leļļu teātra izrā-
di “Divas Lotiņas”. Gan šis 
stāsts, gan mūsu atpūta 
Rīgā noslēdzās ar laimīgām 
beigām.

 Paldies LBBF par sap-
ņu piepildījumu! Paldies 
Dr.Haštagam – Rihardam 
Čerkovskim! Paldies par 
uzņemšanu un launagu 
McDonald’s Juglas filiāles 
komandai! Īpašs un sirsnīgs 
paldies par sagādātajām 
biļetēm  leļļu teātra izrādei 
LBBF draugam Eduardam 
Buliničevam!

Gaidīsim jaunus pārstei-
gumus!

Agita Bērziņa
Antūžu pamatskolas 

skolotāja

Fantastiska pārsteigumu diena Rīgā

Ziemassvētku brīnums Antūžu pamatskolā

Antūžu pamatskolas 
bērniem un pedagogiem 
gada nogale aizritēja ra-
došu darbu un siltu domu 
piepildīta. Jau novembra 
beigās saņēmām Latvijas 
Bērnu bāreņu fonda dar-
binieku lūgumu darināt 
Ziemassvētku apsveikuma 
kartītes, ko dāvināt uzņē-
mējiem – fonda atbalstī-
tājiem. Ar interesi un čakli 
darbojoties, bērni izgata-
voja 102 Ziemassvētku ap-
sveikuma kartītes, kuras pa 

pastu nosūtījām Latvijas 
Bērnu bāreņu fondam. 

Pēc tam negaidīta, bet 
patīkama ziņa pienāca 
no biedrības „Palīdzēsim 
viens otram”. Rūķi gaidot, 
kad mūsu bērni aizsūtīšot 
viņiem vēstules. Šajās vēs-
tulēs skolēniem jāpastāsta 
Rūķiem, kādas ir bērnu vē-
lēšanās, kādas dāvanas viņi 
gribētu saņemt Ziemas-
svētkos. Un  atkal bija jā-
strādā. Bērni vēstulēs raks-
tīja un zīmēja, izteica savas 

vēlmes Rūķiem. Darboties 
vajadzēja nopietni, jo Rūķi 
taču staigāja pa skolu un 
skolas apkārtni, vērodami, 
kas notiek, kā skolēni uzve-
das. Katra bērna labos dar-
bus audzinātājas ierakstīja 
speciālā Rūķu grāmatā, lai 
Rūķi zina, kuram pienākas 
kārtīga dāvana. Skolā bija 
izveidots Adventes laika 
labo darbu kalendārs. Kat-
ru dienu kalendārs teica 
priekšā, kāds labais darbiņš 
ikvienam jāizpilda.

Tā kā Rūķi Ziemassvēt-
kos solījās ierasties skolā ar 
dāvanām, ikviens skolēns 
darināja savu Ziemassvēt-
ku apsveikuma kartīti, ko 
pasniegt Rūķiem, saņemot 
dāvanu. Vēl vajadzēja pa-
spēt piedalīties interešu 
izglītības nodarbībās un 
sagatavot priekšnesumus 
Ziemassvētku koncertam, 
jo pie mums parasti priekš-
nesumos piedalās visi sko-
las skolēni. Tāpat arī bija jā-
paspēj iesaistīties piparkū-
ku cepšanas meistarklasē, 

kuru vadīja arodkursu au-
dzēkņi un viņu pedagogi.

Čakli strādājot, pienāca 
19.decembris. Tā bija neaiz-
mirstama un daudzu brīnu-
mu piepildīta diena. Jau no 
paša rīta rosījās arodkursu 
audzēkņi. Viņi klāja galdu 
ciemiņiem. Drīz pie mums 
ieradās Latvijas Bērnu bā-
reņu fonda darbinieki, līdzi 
vedot pārsteigumu. Lat-
vijas Bērnu bāreņu fonda 
vadītājs Kaspars Markše-
vics un „Augstāk par zemi” 
darbiniece Ieva zem eglītes 
kārtoja atvestos saldumus 
un piparkūkas, bet pati lie-
lākā Latvijas Bērnu bāreņu 
fonda dāvana mūsu skolai 
bija dziedātājas Kristīnes 
Šomases koncerts. Ar sirds 
siltumu un mīlestību ska-
nēja dziesmas par ziemu, 
bērnību, bērnu priekiem 
un draudzību. Gan bērni, 
gan pieaugušie tika ie-
saistīti rotaļās un dejās, 
dziedāja līdzi K.Šomasei. 
Atraktīvi kopā ar bērniem 
darbojās līdzi atbraukušais 

fotogrāfs. Visi priecājās - tā 
vienkārši un no sirds. Kon-
certa noslēgumā K.Šomase 
samīļoja mūsu bērnus, sko-
lēni smaidot saņēma sal-
dumu dāvanas. Bet tas vēl 
nebija viss!

Pēcpusdienā skolēni ne-
mierīgi lūkojās logos. Tur 
jau viņi nāca – mūsu lab-
dari Rūķi no SIA ‘Sanitex”, 
līdzi nesdami tik daudz 
lielu, rūpīgi iesaiņotu dā-
vanu! Rūķiem pa priekšu 
no meža izlēca ļoti liels 
Zaķis. Zaķis bija iemācījies 
un deklamēja V.Plūdoņa 
dzejoli „Rūķīši un Mežave-
cis”. Pēc tam  kustību rota-
ļās bērniem bija jāparāda, 
kā izdekorēt Ziemassvētku 
eglīti. Tad dāvanu maisam 
gals raisījās vaļā! Rūķi dalīja 
dāvanas, bet bērni dekla-
mēja dzejoļus, dejoja un 
dāvāja Ziemassvētku ap-
sveikumu kartītes Rūķiem 
pateicībā par dāvanām. 
Noslēgumā Zaķis un Rūķi 
vēl pasniedza kopīgo lielo 
saldumu dāvanu. Patiešām 

mīļi un pārsteidzoši! Lielais 
Ziemassvētku brīnums vi-
sas dienas garumā bija no-
ticis. Šajā dienā ciemos pie 
mums bija  laime, mīlestība 
un pateicība.

Vakarā kāds no mūsu 
skolas bērniem, apsēdies 
gaitenī uz soliņa, sāka rau-
dāt. Kad audzinātāja jau-
tāja, kāpēc zēns raud, viņš 
atbildēja: „Man žēl Ziemas-
svētku vecīša. Viņam tik 
daudz naudas bija jāiztērē, 
lai visiem bērniem nopirk-
tu dāvanas!” Audzinātāja 
atbildēja: „Ziemassvētku 
vecītis un  Rūķi nežēlo savu 
laiku un naudu labiem dar-
biem, jo grib iepriecināt 
bērnus.”

Vēl kāds 1.arodkursa 
puisis otrajā rītā teica: „Es 
vakar tā priecājos! Kā mazs 
bērns es to darīju, pats par 
sevi brīnīdamies!”

Cik labi, ka mūsu skolēni 
prot novērtēt līdzcilvēku 
sarūpēto Ziemassvētku 
prieku!

Dodoties ziemas brīv-
dienās, 16 skolēnus sagai-
dīja vēl kāds pārsteigums. 
Viņi devās ekskursijā uz 
Rīgu, lai piedalītos centra 
„Alternatīvā Realitāte” Zie-
massvētku labdarības pa-
sākumā.   

Jaunā gada iesākumā 
Antūžu pamatskolas ko-
lektīvs izsaka sirsnīgu pa-
teicību Latvijas Bērnu bā-
reņu fonda darbiniekiem, 
biedrībai „Palīdzēsim viens 
otram”, SIA „Sanitex” darbi-
niekiem, centram „Alterna-
tīvā Realitāte” un katram, 
kurš piedalījās, lai Antūžu 
pamatskolas skolēniem 
būtu īsti, silti un priecīgi 
Ziemassvētki! Lai ražīgs un 
mīlestības pilns šis gads!

I.Fokičeva
Antūžu pamatskolas d.v. 

audzināšanas jomā
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IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI!

Palīdzības 
saņemšanai  

ārpus sociālā 
dienesta 

un bāriņtiesas darba  
laika jāzvana  

dienestiem, kuri  
nodrošina palīdzību 

iedzīvotājiem  
strādājot režīmā – 

 24 stundas  
diennaktī,  

7 dienas nedēļā. 

• Valsts policijai 
jāzvana pa tālruni 

110 

• Neatliekamajai 
medicīniskajai 

palīdzībai pa tālruni 
113 

Svinam kopā!
Jaunā – 2020.gada pir-

majās dienās Krustpils 
novada pašvaldības aģen-
tūrā  “Jaunāmuiža” notika   
Jaunā gada sagaidīšanas 
pasākums  darbiniekiem, 
kurā notika – labāko dar-
binieku apbalvošana, 
māsu Legzdiņu koncerts 
un Ziemassvētku vecīša 
viesošanās. Ikdienas stei-
gā un problēmās ne vien-
mēr sanāk pateikt paldies  
kolēģiem, paust atbalstu, 
pateikt sirsnīgus vārdus, 
pabūt kopā jaukā atmosfē-
rā un izbaudīt svētku brīdi.

 Ir svarīgi gan saņemt uz-
slavas, gan prast uzslavēt 
citus, ko nolēmām arī da-
rīt – noskaidrot aģentūras 
labākos darbiniekus. Cītīgi 
aizpildot aptaujas anketas, 
katrs atzīmējām - čaklākos, 
zinošākos, atsaucīgākos 
un izpalīdzīgākos kolēģus. 
Apkopojot balsojums, no-
minācijas ieguva:

1) kategorijā “Labākais 
aprūpētājs” – aprūpētāja 
Astrīda Romanovska, ap-
rūpētāja Alla Sidorenkova 
un aprūpētāja Līga Bluka;

2)  kategorijā “Labākais 
medicīnas un sociālā dar-
ba speciālists” –masieris, 
fizisko aktivitāšu organiza-
tors  Raivo Penka;

3) kategorijā “Labākais 
virtuves darbinieks” – vir-
tuves darbiniece Valentīna 
Kuzņecova;

4) kategorijā “Labākais 
saimnieciskās daļas darbi-
nieks” – galdnieks Aigars 
Meikšāns;

5) kategorijā “Labākais 
administrācijas un struk-
tūrvienības vadītājs” –pa-
matdarbības struktūrvienī-
bas vadītāja Daina Bebre;

6) kategorijā “Labākais 
darbinieks klientu vērtē-
jumā” – sociālā darbiniece 
Ņina Oborotova.

Nominētie darbinieki 
tika godināti un sveikti 
svingā pasākumā 3.janvārā 
vakarā. Pasākuma sākumā 
aģentūras direktore Solvi-
ta Geduša pateicās visiem 
darbiniekiem par paveik-
to pagājušajā gadā un cik 
daudz kopīgiem spēkiem 
esam paveikuši. Apbalvo-
jot nominētos darbiniekus, 

direktore nolasīja trāpīgā-
kos raksturojumus, ko par 
saviem kolēģiem ir izteiku-
ši citi darbinieki. Izskanot 
sirsnīgiem vārdiem, katrs 
nominants saņēma savu 
pelnīto Pateicības rakstu. 

Netika  aizmirsti arī  
aģentūras ilggadējie darbi-
nieki. Pateicības rakstus un 
piemiņas balvas saņēma 4 
darbinieces, kas aģentūrā 
nostrādājušas ilgāk par 30 
gadiem – mantzine Aina 
Zepa, mantzine Inese Ci-
niņa, saimniecības struk-
tūrvienības vadītāja Terēze 
Grīviņa un pavāre Zigrīda 
Krista.

Jaukas veicināšanas 
balviņas saņēma vēl 11 
darbinieki, kuri aizvadītājā 
gadā bija strādājuši ar lielu 
atdevi.

Direktore pateicās par 
sadarbību un atbalstu  
Krustpils novada pašval-
dībai, kuru pārstāvēt bija 
laipni  ieradies domes 
priekšsēdētājs Kārlis Pa-
bērzs. Viņš uzteica aģen-
tūras kolektīvu par veik-
smīgi nostrādāto gadu un 

mudināja turpināt cītīgi un 
atbildīgi strādāt.

Pasākuma tupinājumā 
visus priecēja atraktīvo 
māsu Legzdiņu koncerts. 
Aizrautīgās dobelnieces 
prata gan iekustināt, gan 
sasmīdināt, gan aizkusti-
nāt visus klausītājus!

Bet svētki nebūtu īsti 

bez ziemassvētku vecīša 
un pārsteigumiem! Nesot 
līdzi pārsteigumu maisu, 
Vecītis ar savu palīdzi  Rū-
ķīti ieradās arī pie mums. 
Viņi bija sagatavojuši 
daudz uzdevumu, ar ko 
visi kopīgi tikām galā, pie-
rādot, ka mums nekas nav 
par grūtu!  

Ļoti ceram, ka šis pasā-
kums kļūs par ikgadēju 
tradīciju, lai steidzīgajā 
ikdienā satiktos visi kopā, 
novērtētu padarīto un 
gūtu prieku! 

P/a “Jaunāmuiža” 
kvalitātes vadības 

speciāliste Vita Baltmane

No 2020.gada 27.jan-
vāra – vienu reizi nedēļā 
plkst.17.30

Tiek organizēta izglīto-
joša atbalsta grupa  “Bērnu 
emocionāla audzināšana”. 
10 nodarbības - par bērnu 
disciplinēšanu, pozitīvu 
pastiprinājumu, tempera-

mentu  un citiem jautāju-
miem!

Aicinām piedalīties ve-
cākus , kuru bērni ir vecu-
mā līdz 8 gadiem

Pieteikšanās un tuvāka 
informācija pa telefonu 
20288057- Inita Gādma-
ne

Kūku pagasta 
bibliotēkā, 
Kūkās

Apstiprināts Krustpils novada Jaunatnes 
politikas attīstības plāns 2020.-2026.gadam

Šā gada 22.janvārī Krust-
pils novada domes sēdē 
tika apstiprināts Krustpils 
novada Jaunatnes politi-
kas attīstības plāns 2020.-
2026.gadam.

Krustpils novada Jau-
natnes politikas plāns 
2020.-2026. gadam ir vi-
dēja termiņa politikas plā-
nošanas dokuments. Plāna 
saturs ir izstrādāts saskaņā 
ar Jaunatnes politikas īs-
tenošanas plānu 2016.–
2020. gadam, Eiropas Sa-
vienības jaunatnes stratē-
ģiju 2019.-2027. gadam, 
un Izglītības un zinātnes 
ministrijas ieteikto bāzes 
modeli darbam ar jaunatni 
pašvaldībās. Plāna izstrāde 
tika uzsākta ar 2018. gadā 
īstenoto Krustpils novada 

jauniešu mērķgrupas sta-
tistisko un socioloģisko iz-
pēti, kuras rezultāti apko-
poti arī atsevišķā pētījuma 
ziņojumā, kā arī ir pamatā 
esošās situācijas raksturo-
jumam Jaunatnes politikas 
plāna ietvaros. 

Plāns ietver esošās si-
tuācijas izvērtējumu, kas 
sniedz pārskatu par jau-
niešu mērķgrupu novadā 
(statistika, socioloģiska 
izpēte, dati un informācija 
no pašvaldības institūci-
jām, kā arī darba grupām), 
un rīcības plānu, kas defi-
nē jaunatnes politikas vī-
ziju, mērķus, rīcības virzie-
nus, īstenojamos pasāku-
mus, kā arī sasniedzamos 
rezultatīvos un politikas 
rezultātus un tam nepie-

ciešamo finansējumu. 
Plānā definēti 6 rīcības 

virzieni, 11 uzdevumi un 
18 pasākumi, kuru kom-
pleksa un kontekstuāla īs-
tenošana sekmēs Krustpils 
novada Jaunatnes politi-
kas attīstības plāna poli-
tikas rezultātu un rezulta-
tīvo rādītāju sasniegšanu. 
Politikas rezultāti paredz 
sasniegt situāciju, kad 20% 
novada jauniešu pozitīvi 
vērtē iespējas ietekmēt 
savas pašvaldības lēmu-
mus, un novada jauniešu 
sabiedriskās aktivitātes rā-
dītāji ir līdzvērtīgi vidējiem 
Latvijas rādītājiem. 

Lai sasniegtu šos rā-
dītājus, nepieciešams 
kompleksi īstenot Plānā 
iekļautās aktivitātes, kā 

arī piešķirt tam atbilstošu 
finansējumu. 

Plāna ieviešanas uzrau-
dzības kārtībā paredzēta 
ikgadēja rezultatīvo rādī-
tāju apkopošana, kā arī 
Plāna vidusposma un nos-
lēguma izvērtējuma īste-
nošana. 

Plāns tika izstrādāts, 
plaši iesaistot tiešās un 
netiešās mērķgrupas – īs-
tenota jauniešu viedokļu 
un vērtējumu apzināšanas 
aptauja, organizētas darba 
grupas, īstenota Plāna sa-
biedriskā apspriešana.

Veiksmīgi realizējot 
jaunatnes politikas rīcī-
bas plānu, palielināsies to 
Krustpils novada jauniešu 
skaits, kuri atgriezīsies no-
vadā ar savu intelektuālo 

kapacitāti, veicinot nova-
da kopējo labklājību, radot 
jaunas darba vietas un pa-
lielinot novada iedzīvotāju 
skaitu. Plānotās aktivitātes 
veicinās arī jauniešu sa-
biedrisko un politisko ie-
saisti, sociālo iekļaušanos, 
kā arī uzņēmējdarbības at-
tīstību, veselīga dzīvesvei-
da un labklājības paaugsti-
nāšanos.

Krustpils novada Jau-
natnes politikas attīstības 
plāns 2020.-2026.gadam

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

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, nadezdamitrofanova@krustpils.lv

Variešu pagasts Andris Naidovskis – 28308041, andris.naidovskiskrustpils.lv

Vīpes pagasts Ineta Šeinova –  26633737, ineta.seinova@krustpils.lv
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Izdevējs: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, jēkabpils, Lv-5202.  
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Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IesPIests: sIA "erante". 

Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā

GEIDĀNE ANITA 20.12.1953.- 28.12.2019.

LEITĀNS JĀNIS 17.03.1955.- 10.01.2020.

ČIGINCEVA LUDMILA 09.05.1953.- 12.01.2020.

ČERŅEVSKA ANTONIJA 15.01.1957.- 17.01.2020.

SKUDROVA DARIJA  07.04.1936.- 18.01.2020

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 

VĪPES PAGASTĀ
8.februārī plkst. 15.00
Vīpes klubā Viestura Kairiša filma “Piļsāta pi upis”. 
ieejas maksa 3.00 eur.

VARIEŠU PAGASTĀ
15.februārī plkst. 19.00 
Variešu kultūras namā Variešu amatierteātris 
"servīze" un skatuves mākslas studija "Murka" 
aicina uz  egīla Šņores komēdiju "uzticības tests". 
ieeja bezmaksas.
15.februārī plkst. 22.00 
Variešu kultūras namā leļļu teātris "Tims" aicina uz 
deju vakaru. ieeja 3 eur.
20.februārī plkst.18.00 
Variešu kultūras namā Viestura Kairiša filma 
“Piļsāta pi upis”. ieejas maksa 3.00 eur.

KRUSTPILS PAGASTĀ
19.februārī plkst.18.00 
Krustpils pagasta kultūras namā Viestura Kairiša 
filma “Piļsāta pi upis”. ieejas maksa 3.00 eur.
29. februārī plkst. 19.00 
Krustpils pagasta kultūras namā amatierteātra 
"Savējie" pirmizrāde - Baiba Juknēviča "Ziediņš 
gatves galā". Ieejas maksa 2.00 EUR
Plkst. 22.00 
turpinājums grupas "Gints un es" deju ritmos. 
ieeja uz groziņballi 5.00 eur 

MEŽĀRES PAGASTĀ
16.februārī plkst.13:00
Mežāres kultūras namā pensionāru tematiskā 
atpūtas pēcpusdiena.
29.februārī plkst. 19.00 
Mežāres pamatskolas sporta zālē futbola nakts 
turnīrs.  

ATAŠIENES PAGASTĀ
9.februārī plkst. 12.00 
Atašienes kultūras namā Viestura Kairiša filma 
“Piļsāta pi upis”. ieejas maksa 3.00 eur.

KŪKU PAGASTĀ
12.februārī plkst. 18.00 
Zīlānu kultūras namā Viestura Kairiša filma 
“Piļsāta pi upis”. ieejas maksa 3.00 eur.

 

KŪKU PAGASTĀ
3.martā plkst. 18.00 
Zīlānu kultūras namā Andreja Ēķa komēdija 
“Klases salidojums 2”. ieejas maksa 3.00 eur.

KRUSTPILS PAGASTĀ
5.martā plkst.18.00 
Krustpils pagasta kultūras namā Andreja Ēķa 
komēdija “Klases salidojums 2”. ieejas maksa 3.00 
EUR.

VARIEŠU PAGASTĀ
13.martā plkst. 18.00 
Variešu kultūras namā Andreja Ēķa komēdija 
“Klases salidojums 2”. ieejas maksa 3.00 eur.

MARTĀ

FEbRUĀRĪ

 
KrustpIls novada dzImtsa-
raKstu nodaļā reģIstrētIe 
mūžībā aIzgājušIe IedzīvotājI

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
2 jaundzimušie – 1 meitene un 1 zēns.

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


