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Iestājusies ilgi gaidītā ziema ar sniega segu. Mīļdzīvnieku biedrību pārņēma ne-
miers, vēlme īstenot lielo ieceri! Jau pirms vairākiem gadiem bija sapnis iejūgt zirgus 
trijjūgā. Mūsu paziņas un draugi, kas nopietni ar to darbojas vienā no Maskavas lie-
lākajām zirgaudzētavām sniedza mums informāciju, kā pareizi jāsagatavojas šim pa-
sākumam un kādas ir vajadzīgas zināšanas. Pēc Maskavas kolēģu ieteikuma iegādā-
jāmies speciālo trijjūga aizjūgu Krievijā, kur tie tiek ražoti pēc atbilstošām prasībām. 
Latvijā tāda veida aizjūgs nav piejams. Jau pirms diviem gadiem aizjūgu pārvedām 
mājās. Atlika vien pašiem sarūpēt pareizās kamanas un zirgus. Pateicoties Ricardo 
Saeckera prasmīgajām rokām un maskaviešu rekomendācijām tapa kamanas, kurās 
varam iejūgt trīs zirgus. Ir ieguldīts liels darbs un iestrādāti zirgi pajūga vilkšanai. Trij-
jūga centrālam zirgam ir jābūt raksturā ļoti nosvērtam un stabilam. Abi malējie zirgi 
atvieglo kamanu vilkšanas procesu. Savstarpēji visiem zirgiem jābūt draudzīgiem lai 
nerastos konfliktu situācijas. Braucienam jābūt stabilam un drošam.

Mīļdzīvnieku biedrības jātnieku sporta kluba entuziasti, kādā jaukā sestdienā, sa-
vās kamanās un izcili skaistajā aizjūgā iejūdza savus trīs zirgus. Trijjūgs Latvijā ir liels 
retums, bet Krustpils pagastā pa sniegotiem laukiem rikšo eksluzīvs trijjūgs zvārgu-
ļu skaņās!

Mīļdzīvnieku biedrības pārstāve
Zanda Bojere

Vēl viens gads Krustpils novada dzī-
vē ir aizvadīts. Vēl viens mirklis, raibs 
kā dzeņa vēders, aizlidojis. Daba mums 
dāvāja skaistus Ziemas Saulgriežu svēt-
kus ar baltu sniegotu noskaņu. Arī no-
vada iedzīvotāji bija pacentušies savus 
mājokļus ietērpt svētku noformējumā. 
Kā rezultātā Krustpils novada pašvalība 
nolēma atbalstīt iedzīvotāju iniciatvu un 
pateikties par radīto svētku noskaņu, iz-

Novadā rikšo 
trijjūgs zvārguļu 
skaņās!

saulgrieži, kad tumsa mijas ar cilvēku radīto gaismu
rotājot savus īpašumus. Katras pagasta 
pārvaldes pārstāvjiem bija uzdevums 
novērtēt privātmāju noformējumus. 
Darbs nebija grūts, bet atbildīgs gan, jo 
jāizbrauc bija viss pagasts, Taču brau-
ciens bija ļoti skaists. Cilvēku izdomai un 
krāšņajiem risinājumiem nebija robežu. 
Vienā vārdā sakot – SKAISTI, tomēr nē 
– ĻOTI, ĻOTI SKAISTI. Kopumā Krustpils 
novada pašvaldība atzinīgi un ar veici-

nāšanas balvām novērtēja 66 privātmā-
jas. 

Paldies visiem, kuri bija centušies, 
protams, vispirms jau sev par prieku, bet 
izdevās iepriecināt arī garām braucējus 
un komisiju. Prieks ir kā bumerangs, 
kurš atgriežas pie sava radītāja jau citā 
kvalitātē. 

Katrs no mums ir sirds gaismas ne-
sējs, katram ir iespēja izgaismot sevi 

un pasauli ap sevi. Atmetīsim šaubas, 
aizmirsīsim rūpes, sajutīsim, kā tumšais 
laiks mūsos iededz īpašu gaismu un ai-
cina ienāk nākamjā gadā, kur ikvienam 
no mums ir saūpēts kas īpašs. Vien atliek 
doties jaunā piedzīvojumā ar nosauku-
mu 2021. gads.

Krustpils novada kultūras darba 
organizatori



2    2021. gada fEBRUĀRIS

Krustpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā 2020.gadā  reģis-
trētas: 

-16 laulības. No noslēgtajām 
laulībām septiņiem vīriešiem un 
desmit sievietēm tās bija pirmās 
laulības, deviņiem vīriešiem un 
trīs sievietēm – otrās laulības, trīs 
sievietēm – trešās laulības. Divām 
laulībām reģistrācijas vieta bija 
izvēlēta ārpus dzimtsarakstu no-
daļas telpām. Divas laulības tika 
reģistrētas ar ārzemnieku, viena 
ar Īrijas pilsoni, otra ar Itālijas pil-
soni.

- 39 jaundzimušie, no visiem 
jaundzimušajiem sešpadsmit 
ir meitenes un divdesmit trīs 
zēni. Reģistrējot bērna dzimša-

Aizvadītais gads Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā
nas faktu, divdesmit divos ga-
dījumos bērna vecāki sastāvēja 
reģistrētā laulībā, četrpadsmit 
gadījumos atzīta paternitāte 
(vecāki nesastāv laulībā), trijos 
gadījumos sastādīts reģistrs bez 
ziņām par bērna tēvu. No jaun-
dzimušajiem desmit bērni re-
ģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 
četrpadsmit – otrie, vienpadsmit 
– trešie, viens – ceturtais, divi – 
piektie un viens kā sestais bērns 
ģimenē. Jaunākajai māmiņai bija 
astoņpadsmit gadi, vecākajai mā-
miņai četrdesmit divi gadi. Divās 
ģimenēs vecāki savam bērnam 
dāvāja divus vārdus. Vairākkārt 
vecāki izvēlējās bērnam vārdus 
Emīlija, Dārta un Dominiks.

Kokneses novada Ģimenes 
atbalsta centrs “Dzeguzīte” 2020.
gada nogalē saņēma iespaidīgu 
dāvanu maisu no Sūnu pamat-
skolas kolektīva. Tas bija brīniš-
ķīgs pārsteigums visiem – gan 46 
senioriem, gan 32 darbiniekiem, 
gan zemessargiem (55.zemes-
sargu kājnieku bataljonam), kuri 
šajā grūtajā laikā palīdzēja ap-
rūpēt vecļaudis un rūpējās par 
drošību.

Ir lietas, kurām nevar atrast 
atbilstošus pateicības vārdus. Šis 
unikālais projekts  ir tāds. Redzam 
un saprotam, ka ļoti centušies ir 
bērni un darbinieki, jo tik kvali-
tatīvas un gaumīgi noformētas 
apdrukas krūzītes, ar mīlestību 
vāktas un žāvētas zāļu tējas, ra-
doši apsveikumi, silti apsveikuma 
vārdi sirdij un pasakaini rokdarbi. 

Ģimenes atbalsta centra 
“Dzeguzīte” saime izsaka pateicī-

Kokneses novada Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” 
saņēma dāvanas no sūnu pamatskolas kolektīva

bu visiem, visiem čaklajiem rūķī-
šiem – lieliem un maziem, īpašs 
paldies idejas autorei un projekta  
“dzirkstelei” direktorei Inesei Zie-
diņai. Paldies par sadarbību bied-
rībai “Silta sirds”, īpaši vadītājai 
Mārītei Polei. 

…dod citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,
Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs, 
Lai ko Tu teiksi – tavi vārdi 
plauks.
    /M. Laukmane/

Krustpils novads var lepoties 
par tik uzņēmīgiem, labestīgiem 
un enerģiskiem cilvēkiem. Pal-
dies jums!

Lai stipra veselība visiem un 
staro labestība!

Ģimenes atbalsta centra 
“Dzeguzīte” vārdā 

direktore Gaļina Kraukle

Projekta “KOPĀ vienā virzie-
nā” ietvaros decembrī un janvāri 
notika jaunatnes jomas kapaci-
tātes stiprināšanas apmācības, 
lai strādātu pie projekta mērķa 
sasniegšanas - veicinātu starp-
novadu un starpinsitūciju sa-
darbību un izstrādātu vienotu 
sadarbības modeli, lai īstenotu 
ilgtermiņa jaunatnes politiku 
vietējā līmenī. 

Apmācībās bija aicināti pie-
dalīties Krustpils novada, Jēkab-
pils novada, Viesītes novada, 
Aknīstes novada, Salas novada 
un Jēkabpils pilsētas darbā ar 
jaunatni iesaistītās personas 
(jaunatnes lietu speciālisti un 
jaunatnes darbinieki), jaunatnes 
jomā strādājošo NVO pārstāvji, 
lēmumu pieņēmēji un jaunieši.

14. decembrī, platformā 
ZOOM, notika neformālas ap-
mācības “DARBS AR JAUNATNI 
– KAS? KAD? KUR? KĀ? KĀPĒC?”

Apmācību laikā tika apskatī-
tas sekojošas tēmas: 

Projekta “KOPā vienā 
virzienā” aktualitātes

Darbs ar jaunatni pašvaldī-
bās, tā nozīme un nepieciešamī-
ba;

Neformālās izglītības pamat-
principi, rīki un metodes darbā 
ar jaunatni

21. janvārī, platformā ZOOM, 
notika neformālas apmācības 
“STARPNOVADU UN STARPINIS-
TŪCIJU SADARBĪBA”

Apmācību laikā tika apskatī-
tas sekojošas tēmas: 

Ziemassvētki ir tas īpašais 
laiks gadā, kad vēlamies patīkami 
pārsteigt savus mīļos gan mājās, 
gan darbā. Šogad Sūnu pamat-
skolā valdīja neierasta svētku sa-
jūta, jo skolā rosījās tikai sākum-
skolas skolēni, kas šajā nedēļā bija 
pārvērtušies par čaklajiem rūķiem 
un labajiem elfiem. 

Skolas mājturības kabinets 
pārvērtās par piparkūku darbnī-
cu, kur katrs skolēns varēja izcept 
un izrotāt piparkūkas. 

Svētku nedēļā sākumskolas 
skolēni, vienojoties kopīgā darbā, 
uzbūra arī savu „Ziemas pasaku”, 
kur katrai klasei bija veicams kāds 
uzdevums.

Svētku nedēļā par jaunāko 
klašu skolēniem parūpējās 4.kla-
se, sagādājot saldu pārsteigumu! 
Paldies skolēniem un skolotājai 
Agritai.

Svētku nedēļa noslēdzās ar 
klašu eglītēm, kuru organizēšanā 
kā vienmēr iesaistījās paši bērni 
un skolotāji.

Paldies vecākiem par atbalstu 
svētku nedēļas organizēšanā!

Paldies skolotājiem par rū-

svētku nedēļa sūnu pamatskolā

pēm un iniciatīvu svētku nedēļas 
tapšanā!

Paldies Kūku pagasta pārval-
dei par saldumu paciņām!

Lai Ziemassvētku prieks valda 
katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, 
ko satiekat ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas 
paveras, dāvājot  tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms 
notiek mūsos.
 /I. Ziedonis/

Sākumskolas skolotāja 
Dace Stroža

- 85 mirušās personas, no 
tām trīsdesmit astoņas sievietes 
un četrdesmit septiņi vīrieši. Ve-
cākais vīrietis mira deviņdesmit 
sešu gadu vecumā un sieviete 
deviņdesmit piecu gadu vecumā. 
Jaunākais vīrietis mira trīsdesmit 
viena gada vecumā un sieviete 
trīsdesmit četru gadu vecumā. 
Vidējais mirušo sieviešu vecums 
bija astoņdesmit gadi, vidējais 
mirušo vīriešu vecums septiņdes-
mit divi gadi. Nāves cēloņi: 

1. sirds un asinsvadu slimības 
2. ļaundabīgie audzēji
3. traumas, apdegumi, sain-

dēšanās ar tvana gāzi, mehāniska 
asfiksija u.c.

4. Covid-19 infekcija

5. sirds, asinsvadu slimības 
un  Covid-19 infekcija norādīta 
sekundāri

6. plaušu slimības 
7. nieru slimības
Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, 2019.gadā dzimtsaraks-
tu nodaļā bija reģistrētas 22 laulī-
bas, 37 jaundzimušie, 93 mirušās 
personas, savukārt 2018.gadā 26 
laulības, 35 jaundzimušie un 110 
mirušās personas. 

2020.gadā sakarā ar Covid-19 
ierobežojumiem Bērnu svētki 
(novadā deklarētajiem bērniem 
vecumā no viena līdz diviem 
gadiem) un Stipro ģimeņu pa-
sākums kāzu jubilāriem, pāriem 
kuriem 2020.gadā bija Sudraba 

(laulībā nodzīvoti 25 gadi), Zel-
ta (laulībā nodzīvoti 50 gadi) un 
Dimanta (laulībā nodzīvoti 60 
gadi), novadā netika rīkoti, tomēr 
četrdesmit trīs mazie novadnieki 
un divpadsmit Sudraba, deviņas 
Zelta, viena Dimanta kāzu jubilā-
ru ģimene saņēma novada sarū-
pēto dāvanu.

Jaunajā gadā visiem novada 
iedzīvotājiem veselību, mieru, 
veiksmi un mīlestību, saticību, sil-
tumu ģimenēs! Esiet laimīgs katrs 
un lai katram ir savs spēka grauds 
dvēselē! 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Ilga Vilkauša



 20201. gada fEBRUĀRIS    3

Marts – aprīlis. Sāku rakstīt 
dienasgrāmatu un tikai tagad tā 
pa īstam ieraugu, cik sen neesmu 
bijis pilskalnā. Šoziem darbojos ar 
dārza plūmīšu retināšanu. Tagad 
tie darbi pabeigti; varu doties uz 
pilskalnu. Bet ir jau arī citas ķer-
šanās; neesmu pat sācis rakstīt 
pērnā gada dienasgrāmatas ap-
kopojumu. Kaut kad iepriekš zva-
nīja pilskalna kaimiņš Ainārs, kur 
esmu palicis, kāpēc neesmu pils-
kalnā. Zvanīja arī mežsargs Arturs, 
sacījās būt bijis pilskalnā un teica, 
ka būtu no lazdām jātīra Baznīc-
kalns – pilnīgi aizaudzis. Protams, 
piekrītu un sāku darboties. Lazdas 
pārņēmušas ne tikai pašu Baz-
nīckalnu, bet arī visu leju starp 
pilskalnu un Baznīckalnu, kur ve-
cos laikos bija Miglānu mazmāju 
tīrums. Tur tagad labi redzamas 
kādreizējā mazā, ar zirdziņu artā 
tīruma izlocītās, nevienmērīgās 
malas. Tuvāk avotam, šķiet, tīrums 
kādreiz “kāpis” pilskalnā; tur pils-
kalna nogāzē var saskatīt pat di-
vas kādreizējā tīruma robežas.

Baznīckalna nogāzē pret pils-
kalnu ir paliela aizaugusi bedre. 
Visu laiku acīs tur mirgoja kas me-
žam neierasti balts. Aizgāju, ap-
skatījos un atradu baltu un stilīgu 
Ungārijā taisītu dāmu kurpīti. Kur 
gan pati dāma?

Kādreiz te pilskalna pakājē 
biju nolicis lielu un smagu bērza 
bluķi ar pieminekļa zīmi. Bluķis 
satrūdējis, tikko var saprast, ka tas 
bijis bluķis, zīme tagad citā vietā. 
Kādreiz te pilskalna apgūšanas sā-
kumā kopā ar studentiem bijām 
uzbūvējuši zaru sētu; nu no tās 
nekas nav palicis pāri.

Pilskalna ziemeļrietumu daļā, 
nogāzes pašā augšmalā uz pils-
kalna plakuma robežas izgāzta 
liela priede, izceļot melnu un ap 
metru biezu kultūrslāni ar lielā-
kiem šķeltiem, degušiem akme-
ņiem; pamatzemi pat neredz. At-
radu divas lielas lauskas – dibena 
malu un apmestā poda malas 
lausku. Lielā priede izgāzusi vēl 
vienu sausu priedi; arī tās celma 
vietā ir intensīvs kultūrslānis.

Šī ziema neierasti silta, sniega 
nav un temperatūra turas visu lai-
ku plusos. Arī te pie pilskalna no 
zem lapām jau pabāž galvas zilās 
vizbulītes, pāri lido pīles, zosis un 
citu putnu bari un kāši, kas tā kā 
iezīmē pavasari. Naudas avota 
vietā iekārtota un pastāvīgi iz-
mantota mežacūku peldes vanna 
ar iemītu taku uz to. Pirms gadiem 
biju tur avota vietā nolicis lielu 
čuguna katlu ar izsistu dibenu; 
tā teikt teikas liecība par naudas 

Juris urtāns Dzirkaļu pilskalnā – 
izraksti no dienasgrāmatas, 2020. gads

katlu. Pazuda. Pirms pāris gadiem 
noliku turpat citu līdzīgu katlu 
bez dibena. Arī pazuda. Kāds dro-
ši vien padomāja, ka mežā atradis 
pārdodamu metāllūzni. Citādi 
gan ar koka spaini jaunajā akā. Ja 
spaini bez atsvara ielaiž akā, spai-
nis nogulst plakaniski virs ūdens 
un ūdeni neuzsmeļ. Reizes 3 – 4 
esmu licis klāt dzelzs atsvaru, lai 
spaini pieliektu, bet dzelzs vien-
mēr pazūd. Var jau būt, ka no-
trūkst un nogrimst akas dibenā, 
bet ticamāk, ka taupīgs cilvēks 
nosien nost un iemet savas mašī-
nas bagāžniekā. 

Ir sākusies coronvirusa pan-
dēmija, valstī noteikts ārkārtas 
stāvoklis, atceltas tiešās mācības 
un ir daudzi citi ierobežojumi, kas 
arvien pastiprinās, bet mēs kopā 
ar Māru un mazbērniem visai 
biezi esam pie pilskalna, zāģējam 
lazdas, kurinām zarus. Pa gabalu 
lazdas kā lazdas, bet kad nozāģē-
ta, tad tikai redz, ka lazdai ir resns 
stumbrs, kas kā malka ir pat jāpa-
skalda. Gandrīz ik dienu uz pils-
kalnu kāds atbrauc; ir mašīnu pē-
das. Kāds nobrauc lejā, bet parasti 
jau paliek augšā un tad iet kājām 
uz pilskalnu. Kādu vakaru, kad jau 
sāku beigt savu darbu, pēkšņi pāri 
pilskalnam un tad man garām nāk 
ļaužu pāris ar lielu baltu suni, kas 
draudzīgi metas uz mani. Suni ap-
sauc, manu sveicienu neatņem, 
sarunās neielaižas un aiziet uz 
tukšo Pilskalnu māju pusi. 

Jau gadus atpakaļ kādas sau-
sas egles augšdaļa bija iesprūdusi 
starp divām priedēm pilskalna 
nogāzē. Tagad tikko vējš, tā ie-
sprūdušais egles stumbrs ņerkst. 
Pamazām jau pierodu. Visu ne-

dēļu dzirdu zāģējam lielos kokus 
uz ziemeļiem no pilskalna. Dzirdu 
dobjus blīkšķus, kad lielais koks 
gāžas gar zemi. Ja būs izcirtums, 
varbūt beidzot varēs no Rēzeknes 
šosejas saprast, kurš kalns īsti ir 
Dzirkaļu pilskalns, bet tomēr tik 
lielu izcirtumu neuztaisīja. Lasu, 
ka pandēmijas dēļ izbeigušies 
vai visi lidojumi, bet kā agrāk, tā 
arī tagad kā pēcpusdiena, tā pāri 
pilskalnam augstu augstu lido lie-
lās un tālās lidmašīnas.

Aprīlis. Lazdas vairs necērtu, 
jo ļoti ķeras to zariņi un skaras, 
bet nodedzinu sastrādātos zarus. 
Aizvedam uz gateri pāris nogāzto 
koku stumbrus. Atradu zem izgāz-
tā koka celma mazu poda maliņas 
gabalu, saku, ka tas 1000 un vai-
rāk gadus vecs. Šumanu kaimiņš 
bijīgi lauskiņu ieliek savā naudas 
maciņā. Atbrauc Jēkabpils muzeja 
krājuma glabātāja Iluta parakstīt 
aktu par Kuģenieku senlietu no-
došanu muzejam; aktu parakstu 
uz mašīnas motora pārsega pils-

kalna pakājē. Un kāpēc gan ne tā? 
Noeju gar Baznīckalna ziemeļu 
pakāji. Tur saaugušas lielas lazdas, 
bet tālāk klajš purviņš. Te nu man 
jātaisa taka vai ceļš apkārt Baznīc-
kalnam pa pašu kalna malu, bet 
tā, lai neiebraucu purvā. Bet tas 
gan jāatliek uz nākamo ziemu.

Maijs – augusts. Ar mazbēr-
niem Bruno un Krišjāni, un Māru 
Baznīckalna virsotnē starp trijiem 
bērziem iestādām man uz vārda 
dienu kolēģu uzdāvāto eglīti. Ta-
gad, gatavojot dienasgrāmatas 
izvilkumus, atceros, ka ne reizi 
neesmu apskatījis savu eglīti. Vai 
maz vispār atradīšu? Baznīckalna 
pusnogāzē ir vairākas lielas un se-
nas bedres; te atradu zirga ratu ri-
teņa apkaluma stīpas gabalu, bet 
tas noteikti ir jaunāks par pilskal-
na pils laiku. Kas zirgam ar ratiem 
bija jādara Baznīckalnā? Varbūt 
veda uz bedrēm ziemošanai kar-
tupeļus vai citas saknes? Ir tāda li-
kumsakarība, ka senie arheoloģis-
kie kapu kalniņi ļoti bieži ir sarakti 
ar kartupeļu bedrēm. Tas laikam 
tāpēc, ka kapiem un kartupeļu 
ziemošanai vajag līdzīgus apstāk-
ļus: sausu, smilšainu, varbūt drus-
ku paaugstinātu vietu. Zeme tur 
tāpat neauglīga, tīrumu nav vērts 
ierīkot, bet kapus, vēlāk, kad sākās 
kartupeļu laikmets, tas ir sākot ar 
19.gs. otro ceturksni, kartupeļu 
bedrēm šādā neauglīgā vietā bija 
īstā vieta. Varbūt kaut kas līdzīgs 
ar Dzirkaļu Baznīckalnu?

Uz ziemeļiem no Pilskalnu 
mājām kalna malā ir pamatīga ap-
ara – zeme uzstumta, tad straujš 
pāris metru kritums un tad at-
kal lēzena nogāze, tagad tas viss 
pāraudzis krūmiem, bet kādreiz 
ir bijis kārtīgs tīrums. Dabas pār-
valde atsūtījusi paziņojumu, ka 
īpašumā esot biotops “Slīkšņas un 
purvi”, bet lai es neuztraucoties – 
nekā mani neierobežos. Tiešām, 
aiz Baznīckalna ir slapjš, krūmains 
un aizaudzis mežs. Reiz apsēdos 
uz bluķīša pie pilskalna informā-
cijas dēļa un pēkšņi man garām 
paskrēja melns kaķis; kur tas tāds 
meža vidū te gadījies? Vai varbūt 
man rādās?

Septembris – oktobris. Ir ļoti 
silts un saulains, ziņo, ka pārspēti 
šo dienu septembra siltuma re-
kordi. Pie pilskalna koki vēl lapās, 
bet daudzas lapas jau nobirušas, 
reljefs paliek redzamāks. Pie aug-
šas ceļa stāv manis kādreiz nolik-
tais akmens ar slīpējuma pēdām 
– droši vien kādreizējas pirms-
dzirnakmeņu laika apakšējais 
graudberzis, uz kura smalcināja 
graudus. Tam nu sākuši krūmi 

augt apkārt. Varbūt pārvest kādā 
publiskākā vietā, varbūt lejā pie 
pilskalna infostenda vai kur citur? 
Tā jau šie savdabīgie akmeņi klejo 
no vienas vietas uz otru. Sēņojot 
izstaigāju kokiem un krūmiem ai-
zaugušo nogāzi uz ziemeļiem no 
Pilskalnu mājām. Te ir vesela apa-
ru – kādreizējo tīruma malu sistē-
ma. Viena apara ved slīpi pa no-
gāzi uz leju; tūlīt pie mājām kalna 
nogāze arī kādreiz neapšaubāmi 
arta, jo tur ir stāvs aprāvums. Iz-
skatās, ka aparas te no dažādiem 
laikiem, īsti kopā vienā sistēmā tās 
nesaiet, bet pārklājas.

Novembris – decembris. 
Aizbraucu uz Mētrienu pie kera-
miķiem Baibas un Aināra konsul-
tēties par Latgales pilskalnos at-
rastajām senajām trauku lauskām. 
Runājam, ka gādāju no pilskalna 
malku viņu ceplim. Uzzināju, ka 
ceplim der tikai ar liesmu degošā 
egle, priede un sausa apse, bet ne 
bērzs un citi lapu koki, kas dod 
ogles. Tad vēlāk, tīrot mežu, lieku 
atsevišķi sausās, izgāztās un no-
māktās egles – un gatavoju cepļa 
malkas kravu. Aizsūtu egļu mal-
kas kaudzes bildi Aināram un sa-
ņemu īsu atbildi: “Sāku jau virpot”.

Sestdiena. Strādāju pie Baz-
nīckalna nobrauciena atbrīvoša-
nas no krūmiem. Dzirdu cilvēku 
balsis, paiet garām pa augšas 
ceļu, mani zemāk nogāzē neie-
raugot vai ieraudzīt negribot, pēc 
laika nāk atpakaļ un tad gan mani 
ierauga. Nāk prasīt, vai zinu, kur 
ir tāda karte un rāda pirmskara 
laika kartes izdruku ar sarkana 
trīsstūra atzīmi Dzirkaļu pilskalna 
vietā. Stāstu, kurā vietnē tīmeklī 
šo karti var atrast, ļaudis izbrīnīti 
par noplukušā mežinieka kartes 
zināšanām, bet tad saprotu, ka 
viņi meklē geokašinga futrāli, kas 
ir lejā pie stenda, un tur tiešām uz 
stenda ir šāda karte ar pilskalna 
atzīmi. Izstāstu, kā tur nokļūt. Vē-
lāk dzirdu vēl kādas balsis un re-
dzu citus garāmgājējus pa augšas 
ceļu. Nometuši tukšu cigarešu pa-
ciņu. Mežs taču, nevienam paciņa 
netraucēs. Savācu.

Pandēmijas dēļ cilvēki pils-
kalnu apmeklē daudz vairāk un 
biežāk – nekad neesmu redzējis 
te pie pilskalna tik daudz cilvēkus 
un mašīnas. Arī šoreiz: uz pilskal-
na celiņa neredzēta aina – mai-
nās divas vieglās mašīnas – viena 
uz augšu – otra uz leju un es vēl 
ar savu mašīnu un piekabi no sā-
niem.

Mazdēli pie zaru ugunskura senajā tīrumā starp pilskalnu un 
Baznīckalnu. Foto M. Urtāne.

Baznīckalna nobrauciens. 
Foto J. Urtāns.

Darbs ar jaunatni ( vīzija un 
mērķi);

Iesaistītās puses, to identifi-
cēšana, lomas un interese);

Sadarbības plānošana un at-
tīstīšana;

Dalība apmācībās ļauj visām 
iesaistītajām pašvaldībām vei-
dot vienotu izpratni par darbu 

ar jaunatni, tā nepieciešamību 
un uzsākt kopīgu sadarbību, lai 
noteiktu darba ar jaunatni galve-
nos rīcības virzienus, mērķus un 
veidus kā to īstenot, lai veicinā-
tu jauniešu līdzdalību un iesaisti 
sabiedriskajos procesos, kā arī 
veicinātu daudzveidīgu kompe-
tenču attīstību. 

Apmācības vadīja jaunatnes 
politikas un darba ar jaunatni 
attīstības Latvijā un pasaulē ek-
sperte, neformālās izglītības mā-
cību vadītāja  un biedrības “Jau-
natnes līderu koalīcija” valdes 
priekšsēdētāja Inese Šubēvica.

Nākamais solis projektā ie-
tver katras pašvaldības jaunat-

nes jomas izvērtēšanu pēc vie-
notas metodoloģijas un februārī 
plānoti trīs tiešsaistes vebināri 
– pieredzes apmaiņas semināri 
jaunatnes jomā par darba ar jau-
natni jomām – digitālais darbs, 
mobilais darbs un infrastruktū-
ras attīstība, tiekoties ar pašval-
dībām, kurām šis jomas ir spēcīgi 

attīstītas. 
Projekts tiek īstenots Izglītī-

bas un  zinātnes ministrijas Jau-
natnes politikas valsts program-
mas 2020.gadam valsts budžeta 
finansējuma ietvaros.

Projekta “KOPĀ vienā 
virzienā” komanda
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sociālais dienests sniedz informāciju
2020.gada 19.februārī Krustpils novada pašvaldība apstiprināja Krustpils novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības, attīstības programmu un rīcības plānu 2020. – 2026.gadam.
Rīcības plāna uzraudzības un aktualizācijas procesa galvenie uzdevumi ir reizi gadā veikt procesa novērtēšanu un identificēt pārmaiņas Krustpils novada sociālajā situācijā kopumā

N.
p.k.

Rīcības virziens
Realizēšanas 
laika periods

Paveiktais 2020 gadā 

1. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM, AUDŽUĢIMENĒM, AIZBILDŅIEM, BĒRNIEM BĀREŅIEM
1.1. Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā darbības 

organizēšana, vadīšana
2020. – 2026. Notikušas 7 sēdes, 2 no tām- izbraukuma Variešu un Kūku pagastā

1.2. Organizēt bērniem un jauniešiem vasaras nometnes un uzvedības 
sociālās korekcijas grupu nometnes (bērniem un jauniešiem ar 
uzvedības traucējumiem)

2020. – 2026. Organizētas 3 diennakts nometnes laika periodā no 13.07.2020. līdz 
27.07.2020. Kopējais klientu (bērnu/jauniešu) skaits-110

1.3. Atbalsta grupu organizēšana un vadīšana bērnu vecākiem 2020. – 2026. “Bērnu Emocionālā audzināšana” apmeklēja 6 vecāki.
Regularitāti atbalsta grupu nodarbībām traucēja valstī izsludinātā ārkārtas 
situācija.

1.4. Ģimeņu asistenta pakalpojuma sniegšana 2020. – 2026 Pakalpojumu saņēmusi viena ģimene (4 bērni)
1.5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā vai institūcijā bērniem 

un pieaugušajiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām
2020. – 2026 Sociālā rehabilitācija 12 nepilngadīgām personām un 4 pilngadīgām 

personām
1.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušajiem, kuri veikuši 

vardarbību
2020. – 2026 Nav bijusi nepieciešamība

1.7. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšana 
nepilngadīgajiem, kuriem ir uzvedības pārkāpumi

2020. – 2026 Aktīvas uzvedības korekcijas programmas tika īstenotas 4 bērniem.

1.8.. Nodrošināt sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

2020.– 
31.12.2023.

Pakalpojumu saņēmuši 7 bērni un 2 vecāki (projekta ietvaros)

1.9. Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pilnveidošana 2020. – 2026. Pakalpojumu saņēmušas 11 personas, t.sk. 2 bērni
1.10. Atbalsta pasākumi aizbildņiem, audžuģimenēm un jauniešiem 

ārpusģimenes aprūpē un pēc tās
2020.- 2023. Atbalsts sniegts aizbildņiem atbalsta grupu nodarbībās, sniegts 

psiholoģiskais atbalsts
2. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN PENSIJAS VECUMA KLIENTIEM
2.1. Aprūpes mājās pakalpojuma pilnveidošana 2020. – 2026. Pakalpojumu saņēmušas 8 personas
2.2. Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pilnveidošana 2020. – 2026. Sniegta informācija par aktualitātēm 
2.3. Sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām  veicināšana 2020. – 2026. Klienti piedalījušies rīkotajos pasākumos, praktiskajās nodarbībās
2.4. Atbalsta grupu nodarbības 2020.-2026. Personām ar invaliditāti sniegts atbalsts grupu nodarbībās
2.5. Dienas centra izveide 2023. – 2026. Nav pienācis Rīcības plāna realizācijas termiņš
2.6. Sociālo dzīvokļu pieejamība 2020. – 2026. Apmierināts iedzīvotāju pieprasījums
2.7. Sadarbības ar pensionāru apvienībām veicināšana 2020. – 2026. Sadarbība nav notikusi
2.8. Higiēnas istabas ierīkošana 2023. – 2026. Nav pienācis Rīcības plāna realizācijas termiņš
2.9. Ģimeņu asistenta pakalpojuma sniegšanas pilnveidošana un 

paplašināšana
2020. – 2026. Esošajā situācijā problēmas rada ģimeņu asistentu piesaiste, kas pamatota ar 

ģimeņu dzīvesvietu atrašanos pagastu teritoriālajā izvietojumā
2.10. Nodrošināt sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus 

personām ar garīga rakstura traucējumiem
2020. – 
31.12.2023.

Pakalpojumu saņēmušas 4 personas (projekta ietvaros)

2.11. Sadarbības ar NVA veicināšana 2020. – 2026. Sadarbība izveidota kopēja mērķa sasniegšanai personu ar invaliditāti 
motivēšanai atrast darbu atbilstoši savām darba spējām

3. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR  DARBSPĒJĪGĀM, PILNGADĪGĀM PERSONĀM
3.1. Atbalsta pasākumi pamattiesību un pakalpojumu izmantošanā 2020. – 2026. Konsultācijas sniegtas gan klātienē, gan informāciju sniedzot telefoniski. 

Rīkotas praktiska rakstura nodarbības.
3.2. Atbalsta pasākumi integrēšanai darba tirgū 2020. – 2026. Notikusi klientu motivēšana algota darba meklējumos, piedāvātas konkrētas 

vakances. Notikusi iesaiste dalībai darba un sociālo prasmju veicināšanas un 
saglabāšanas pasākumos. 

3.3. Atbalsta grupu nodarbības 2020. – 2026. Klientiem sniegta informācija gan rakstiski, gan telefoniski par atbalsta 
grupu nodarbībām. Notikušas psihologa vadītās nodarbības, pēc kurām no 
dalībniekiem saņemta atgriezeniskā saite.

3.4. Sociālo dzīvokļu pieejamība 2020. – 2026. Novada teritorijā pieejami 3 sociālie dzīvokļi- Mežāres, Krustpils un Kūku 
pagastos. 2020. gadā Kūku pagasta sociālajā dzīvoklī īslaicīgi uzturējās 
ģimene ar 3 nepilngadīgiem bērniem, Krustpils pagasta sociālajā dzīvoklī 
īslaicīgi uzturējās viena persona. 

3.5. Sadarbības ar NVA veicināšana 2020. – 2026. Sadarbība izveidota kopēja mērķa sasniegšanai- bezdarba mazināšanā 
novada iedzīvotājiem

4. RĪCĪBAS PLĀNS SOCIĀLĀ DIENESTA SPECIĀLISTU KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANAI
4.1. Pieredzes gūšana no citām pašvaldībām Latvijā un Eiropas Savienības 

valstīm.
2020. – 2026. Notiek pieredzes apmaiņa starp tuvējo pašvaldību Sociālajiem dienestiem

4.2. Jaunu metožu apguve sociālajā darbā 2020. – 2026. Papildinātas iemaņas esošo metožu pielietojumam darbā ar klientiem un 
kopienu.

4.3. Profesionālās kompetences pilnveides (apmācību) un supervīzijas 
nodrošināšana

2020. – 2022. Nodrošinātas apmācības visām 8 darbiniecēm, saņemot apliecības un 
sertifikātus par apmācību tēmu apguvi. Supervīziju pilnā apmērā saņēmušas 
dienesta 8 darbinieces, viena darbiniece- nepilnā apjomā

4.4. Speciālo zināšanu un prasmju apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā 2020. – 2026. Speciālās zināšanas un prasmes 24 stundu apjomā apguvušas 6 darbinieces
5. RĪCĪBAS PLĀNS INFRASTRUKTŪRAS UN MATERIĀLĀS BĀZES UZLABOŠANĀ
5.1. Uzlabot sociālā dienesta speciālistu darba vidi 2020. – 2026. Veikts sociālā darbinieka kabineta remonts Mežāres pagastā, uzlabota 

siltumapgāde, apgaismojums, veikta elektroinstalācijas nomaiņa. Iegādāti 
datorkrēsli trijām darbiniecēm, kāju paliktnis vienai darbiniecei un galda 
lampas.

5.2. Uzlabot materiāltehnisko nodrošinājumu No Atašienes pagasta komunālās saimniecības Sociālā dienesta lietojumā 
nodota vieglā automašīna. Iegādāts stacionārais dators un datorprogramma 
Office 2019 H&B  un nepārtrauktās barošanas bloks APC325VA. 

Sociālā dieneSta darBiniekU vārdā – vadītāJa Benita dzelMe
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Gada sākums ir laiks, kad mēs 
pārdomājam iepriekšējā gadā pa-
veikto un piepildīto. Decembris 
bija īpašs mēnesis, tas bija Ad-
ventes laiks, kas katram no mums 
saistās ar mieru un klusumu.

Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolā decembris katru gadu ir 
visdarbīgākais mēnesis gan skolē-
niem, gan skolotājiem, jo skola ir 
jāietērpj Ziemassvētku rotā, jāsa-
gatavo Ziemassvētku koncerts, lai 
ikviens izjustu svētku gaidīšanas 
prieku. Bet šogad viss ir citādi, 

Gada izskaņa brāļu skrindu Atašienes vidusskolā
darbs un mācības lielākoties no-
tiek attālināti. Tikai sākumskolas 
skolēni, apgūstot jaunas zināša-
nas, starpbrīžos skolas pagalmā 
jau paspēj izbaudīt ziemas prie-
kus, jo ziema šogad mūs lutina ar 
savu dāsnumu. Lai arī nevarējām 
Ziemassvētkus svinēt visi kopā, 
tomēr skolēnu sarūpētā un izro-
tātā eglīte skolas pagalmā priecē 
ikvienu. Tās zaros mirdz spožas 
gaismiņas un rotājas latviešu et-
nogrāfiskās spēka zīmes. Tikai eg-
lītei šogad ir nedaudz vientuļi, jo 

skolēnu sveicieni ir virtuāli.
Pagājušais gads bija nepa-

rasts mums visiem, jo tajā bija 
daudz jaunu izaicinājumu, ku-
riem bija jāpielāgojas par spīti 
visam. Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolā šis gads ir noslēdzies 
ļoti pozitīvi un priecīgi, jo mēs va-
ram lepoties ar saviem skolēniem, 
kuri ir ieguvuši godalgotas vietas 
starpnovadu olimpiādēs – Kārlim 
Zalānam (11.klase) 3. vieta angļu 
valodas olimpiādē un Esterei Če-
verei (11. klase) atzinība vēstu-

res olimpiādē. Abi šie skolēni ir 
arī  konkursa „Gada jaunatnes 
balva 2020” uzvarētāji. Estere 
Čevere – nominācijā „Gada sko-
lēns” un Kārlis Zalāns – nominā-
cijā „Gada jaunais mākslinieks”. 
Prieks un lepnums par mūsu 
jauniešiem, kuri ar savām zināša-
nām un neatlaidību pierāda un 
apliecina sevi. Nominācijā „Aktī-
vākā izglītības iestāde darbā ar 
jaunatni” mūsu skola saņēma šo 
titulu. Ir prieks, ka esam novērtēti!

Mēs varam lepoties arī ar 

tiem 16 skolēniem, kuri semestra 
beigās par mācību sasniegumiem 
ir ieguvuši stipendijas, iegūstot 
vidējo vērtējumu semestrī no 
7,5 līdz 10. Paldies visiem mūsu 
audzēkņiem, viņu vecākiem un 
skolas kolektīvam par labajiem 
darbiem, domām un veiksmīgo 
sadarbību!

Lai jaunais gads mums visiem 
ir veselīgs, piepildīts un panāku-
miem bagāts! 

Skolas avīzes „Pēda” 
kolektīvs

Ierasts, ka katru gadu sākam 
ar jaunu apņemšanos, cerību un 
sapņu piepildīšanu. Iepriekšējos 
gadus uzsākām, cenšoties mācī-
bu procesā ietvert kaut ko labā-
ku, lielāku, skaistāku, tai skaitā, 
plānojot lietpratības konkursu 
rīkošanu skolas realizētajās izglī-
tības programmās, kad aicinā-
jām pie sevis atbilstošo izglītības 
programmu īstenotājus no visas 
Latvijas. Diemžēl šis gads ir sācies 
ar grūti pieņemamu spriedzi un 
bažām par veselības apdraudēju-
miem. Ir krīze un visi sastopas ar 
ko līdz šim nepieredzētu, tai skai-
tā, līdzcilvēku labestību nepiere-
dzētās sarežģītās situācijās.

Beidzoties skolēnu brīvlai-

Antūžu pamatskola pateicas par ziedojumu drošības pasākumu 
nodrošināšanai

kam, Antūžu pamatskolā piesar-
dzīgi atsācies mācību darbs, ikvie-
nam sistemātiski ir jāievēro pie-
sardzības pasākumi – personiskā 
higiēna, distancēšanās un maksi-
māla izvairīšanās no publisku vie-
tu apmeklēšanas. Vēl kavējamies 
patīkamajās atmiņās par gada 
nogali, kad sociālo zinību nedēļā 
rakstījām vēstules iespējamajiem 
skolas ciemiņiem, kad ar patiesu 
interesi un izbrīnu vēstures nedē-
ļā centāmies atpazīt savas skolas 
telpu vēsturisko iekārtojumu, kad 
Ziemassvētku noskaņās skolu 
piepildīja patīkamais piparkūku 
aromāts, jo amatu nedēļas ietva-
ros visiem skolēniem bija iespēja 
cept piparkūkas, kad e-vidē katrs 

no mūsu saimes saņēma sveicie-
nu ar skolas pašdarbnieku svēt-
kiem sagatavotajiem priekšnesu-
miem. Kopš Covid-19 uzliesmoju-
ma laikā 2020. gada pavasarī, kad 
Latvijā bija izsludināta ārkārtējā 
situācija jaunā koronavīrusa iero-
bežošanai, ar patiesu izpratni un 
lielu atbildību ikvienam joprojām 
jāievēro ļoti liela piesardzība, tur-
klāt mums ir ļoti svarīgi, lai turp-
māk mācību process varētu notikt 
klātienē, tiktu gūtas zināšanas un 
realizētos to prasmīgs pielieto-
jums praktiskās situācijās. Lai arī 
tas nav viegli, tomēr, pielāgojo-
ties apstākļiem, notiek daudzvei-
dīgas radošas nodarbības. Taču 
prieks par skolēnu apgūtajām zi-

nāšanām un drosmi uzdrīkstēties 
paveikt kaut ko jaunu kādu laiku 
īstenosies tikai šaurākā kolektīvā. 
Bet, lai viss uzskaitītais īstenotos, 
vissvarīgākais priekšnosacījums ir 
laba veselība ikvienam.

Esam patīkami pārsteigti un 
pateicīgi par iespēju pieņemt 
ziedojumu epidemioloģiskās dro-
šības pasākumu nodrošināšanai 
Covid-19 izplatības ierobežošanai 
300,00 EUR apmērā no SIA BRAH-
MA GROUP. Patīkami apzināties, 
ka kompānija, kura tradicionāli 
mūs atbalstīja, piešķirot līdzekļus 
mācību procesa dažādošanai, ir 
uzņēmusies rūpes par mūsu sai-
mes labsajūtu šajā saspringtajā 
laikā, jo minētā ziedojuma mērķis 

ir epidemioloģiskās drošības pa-
sākumu nodrošināšana, ar mērķi 
ierobežot Covid-19 infekcijas iz-
platību starp Antūžu pamatskolas 
izglītojamajiem. Saņemtā dāvana 
mums sagādās papildus piesar-
dzības nodrošinājumu, kas ir ļoti 
būtiski gan mazajiem, gan liela-
jiem. Pateicībā par SIA BRAHMA 
GROUP kolektīva labestību, dās-
numu, cēlumu un laipnību, no-
sūtam cieņas un goda apliecinā-
jumu no visa mūsu kolektīva, no-
vēlot mums visiem labu veselību!

Antūžu pamatskolas direktora 
vietniece izglītības jomā 

Aija Ozoliņa

Krustpils novada pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkur-
sā nevalstiskajām organizācijām 
2020. gadā biedrība “Ungurmuiža” 
ieguva 800 eiro finansējumu pro-
jekta “Saaužam audekliņu, pinam 
tāšu vācelīti” īstenošanai. Projekts 
tika radīts ar mērķi veicināt kultū-
ras un vēstures vērtību saglabāša-
nu, seno amatu apgūšanu, popu-
larizējot latviskās prasmes aušanā 
un bērza tāss apstrādē.

Kā atzīst biedrības “Ungur-
muiža” valdes priekšsēdētāja Aija 
Prokofjeva, “šis projekts ir kā tur-
pinājums 2019. gadā aizsāktajam 
projektam “Rakstu rakstiem iz-
rakstīju”, kad biedrības telpās tika 
uzstādītas četras stelles un uzausti 
pirmie grīdceliņi, niedru sedziņas. 

biedrība “ungurmuiža” īstenojusi projektu “saaužam audekliņu, 
pinam tāšu vācelīti”

Uz egļu zariem lēni sasnieg sniegs,
katrs kaut ko cer un kaut ko gaida.
nāk ziemassvētki, klusi atnāk 
prieks,
Sirds paliek gaišāka, un acis 
smaida.

Arī mūsu skolā decembrī gai-
sā virmoja svētku gaidas. Paralēli 
intensīvam mācību darbam ļoti 
cītīgi gatavojāmies arī svētkiem, 
gaidījām Ziemassvētkus – rotā-
jām telpas, mācījāmies dziesmas 
un lugas tekstu. Semestra noslē-
gumā 18. decembrī ieskandējām 
Ziemassvētkus.

Ziemassvētku pasākums Mežāres pamatskolā

Izrotātā eglīte gaidīja pie sko-
las durvīm. Bērni, skolotāji, skolas 
darbinieki – visi mēs darbojāmies 

nus rotaļās un dejās, pavadot visu 
ar dziesmām.

Pasākuma noslēgumā visi 
skolēni pie skolas eglītes skaitīja 
dzejoļus vai apsveikumus, jo viņus 
gaidīja liels maiss ar dāvanām, ko 
bija atsūtījis Ziemassvētku vecītis.
ikvienam šajos ziemassvētkos 
novēlam:
lai aiziet prom pa baltu sniegu
tās rūpes, kuras nomāc mūs!
lai ziemassvētki nāk ar prieku,
ar cerību – viss labi būs!

Skolas teātra pulciņa vadītāja 
Inna Sakoviča

ārā. Ziema arī mūs nepievīla, ap-
dāvināja ar bagātīgu sniegu. Li-
kās, ka mēs esam īstā ziemas pa-

sakā. Ļoti interesanti bija noklau-
sīties Ziemassvētku ticējumus un 
uzzināt, kā pareizi svinēt mūsu 
mīļākos svētkus.

Mums visiem gan lieliem, gan 
maziem šķiet, ka Ziemassvētki ir 
brīnumu laiks, kad atkal noticam 
kādai pasakai. Šajos Ziemassvēt-
kos tā bija pasaka “Rūķu piedzī-
vojumi”, kuru rādīja skolas teātra 
pulciņš. Pēc teātra izrādes 3. un 
6. klases meitenes dancoja jautro 
“Piparkūku deju”. 

Saka, ka aktīva atpūta atbrī-
vojot prātu un dvēseli. Mūzikas 
skolotāja I. Venčele iesaistīja bēr-

Projekta dalībnieki bija gandarīti 
par paveikto un izteica vēlmi ne-
apstāties pie sasniegtā, bet vēlējās 
iet tālāk, apgūt jaunas zināšanas 
un prasmes, ko mums veiksmīgi 
izdevās īstenot šajā projektā”.

Projekta īstenošanā tika pie-

aicināti trīs profesionāli 
tautas daiļamatniecī-
bas speciālisti: Maija 
Kulakova, Kaspars Zvir-
bulis un Madara Put-
na-Zvirbule. Viņu va-
dībā interesenti varēja 

apgūt teorētiskās un praktiskās 
aušanas prasmes, piemēram, ie-
pazīties ar lakatiem no apkārtnes 
iedzīvotāju pūra lādēm, apgūt pa-
mataudumu sējumus, to tehnis-
kos zīmējumus, apgūt lakatu un 
šaļļu aušanas prasmes, sagatavot 

dabas materiālus un izaust tos da-
žādos paklājos, no bērza tāss izga-
tavot pītos tāšu groziņus un tāšu 
vācelītes.

Šāds projekts ir iespēja apgūt 
noderīgas zināšanas un prasmes 
profesionālu pasniedzēju vadībā, 
kuras var izmantot arī turpmāk. 
Biedrības telpās uzstādītas pri-
vātās stelles un projekta ietvaros 
iegūtās zināšanas, iemaņas varēs 
kalpot jaunu darbu radīšanai pēc 
projekta.

Biedrība cer, ka nākotnē kāds 
no projekta dalībniekiem varēs 
izmantot iegūtās prasmes un zi-
nāšanas kā sākumu jaunam, ilg-
laicīgam hobijam vai arī peļņas 
avotam. 

Biedrība “Ungurmuiža”
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par akciju sabiedrības “Conexus baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas 
gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, 
saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un 
drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā
informācija sagatavota pamatojoties uz 
Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra 
noteikumu “enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”41. punktu

I. Vispārīgā informācija 
par aprobežojumiem

Akciju sabiedrības “Conexus 
Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrī-
ba) dabasgāzes pārvades sistēmas 
gāzapgādes objektiem, inženier-
būvēm un inženierkomunikācijām 
(turpmāk visi kopā saukti – Objekti) 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir 
noteiktas ekspluatācijas un dro-
šības aizsargjoslas. Ekspluatācijas 
aizsargjoslu galvenais uzdevums 
ir nodrošināt dabasgāzes pārva-
des sistēmas gāzesvada efektīvu 
un drošu ekspluatāciju un attīs-
tības iespējas. Savukārt drošības 
aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 
nodrošināt vides un cilvēku drošību 
šo objektu ekspluatācijas laikā un 
iespējamo avāriju gadījumā, kā arī 
pašu objektu un to tuvumā esošo 
objektu drošību. 

1. Ekspluatācijas aizsargjos-
las

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
22. pantu ekspluatācijas aizsargjos-
las ap gāzesvadiem, gāzapgādes 
iekārtām un būvēm, gāzes nolikta-
vām tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
to ekspluatāciju.

1.1. gar gāzesvadiem ar spie-
dienu vairāk par 1,6 megapaskā-
liem ekspluatācijas aizsargjoslas 
veido zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas katrā pusē no gāzesvada 
ass - 15 metru attālumā no gāzes-
vada ass;

1.2. ap gāzes regulēšanas sta-
cijām ekspluatācijas aizsargjoslas 
veido zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas ārpus šo objektu būvju 
ārsienām, iežogojuma vai norobe-
žojošām konstrukcijām - 6 metru 
attālumā;

1.3. ap pretkorozijas elektroķī-
miskās aizsardzības iekārtu anodu 
zemējumiem – 4 metru attālumā 
zemējuma kontūras;

2. Drošības aizsargjoslas
Drošības aizsargjoslu galvenais 

uzdevums ir nodrošināt vides un 
cilvēku drošību Objektu eksplua-
tācijas laikā un iespējamo avāriju 
gadījumā, kā arī pašu objektu un 
to tuvumā esošo objektu drošību. 
Ap gāzesvadiem, gāzes regulēša-
nas stacijām un gāzes mērīšanas 
stacijām – drošības aizsargjoslas 
veido zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas katrā pusē no gāzesvada 
ass vai nosacītas vertikālas virsmas 
ārpus šo objektu būvju ārsienām, 
iežogojuma vai norobežojošām 
konstrukcijām

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
322. pantu Objektiem ir noteiktas 

šādas drošības aizsargjoslas:
1.4. gāzesvadam un gāzes re-

gulēšanas stacijām ar darba spie-
dienu virs 1.6 megapaskāliem un ar 
gāzesvada diametru:

1.4.1. līdz 300 mm – 75 metru 
attālumā;

1.4.2. 300 mm līdz 600 mm – 
125 metru attālumā;

1.4.3. 600 mm līdz 800 mm – 
150 metru attālumā.

1.5. ap gāzesvadiem ar spie-
dienu virs 1,6 megpaskāliem un gā-
zes regulēšanas un mērīšanas staci-
jām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas 
izbūvētas vai pārbūvētas pēc 2002. 
gada 1. septembra, tiek noteikta ar 
būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk 
kā:

2.2.1.  25 metri no gāzesvada 
ass – ap gāzesvadiem ar spiedienu 
virs 1,6 megapaskāliem;

2.2.2.  100 metri – ap gāzes re-
gulēšanas un mērīšanas stacijām.

 
3. Aprobežojumi aizsarg-

joslās
3.1. Vispārīgie aprobežojumi 

aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 35. pantam:

3.1.1. vispārīgos aprobežoju-
mus aizsargjoslās nosaka likumi un 
Ministru kabineta noteikumi, tos 
var noteikt arī ar pašvaldību saisto-
šajiem noteikumiem, kas izdoti to 
kompetences ietvaros;

3.1.2.  ja objektam ir noteikta 
aizsargjosla, tā īpašniekam vai val-
dītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt 
attiecīgā objekta ekspluatācijai, 
remontam, atjaunošanai, pārbūvei 
nepieciešamos darbus. Par to rakst-
veidā brīdināms zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs vismaz divas 
nedēļas pirms darbu uzsākšanas, 
izņemot avāriju novēršanas vai to 
seku likvidēšanas darbus, kurus var 
veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma;

3.1.3. aizsargjoslās, kas ir lauk-
saimniecības zemēs, plānotie eks-
pluatācijas, remonta, atjaunošanas 
un pārbūves darbi veicami laik-
posmā, kad šīs platības neaizņem 
lauksaimniecības kultūras vai kad ir 
iespējama lauksaimniecības kultūru 
saglabāšana, izņemot avāriju novēr-
šanas vai to seku likvidācijas darbus, 
kurus var veikt jebkurā laikā;

3.1.4.  pēc darbu veikšanas ob-
jekta īpašnieks vai valdītājs sakārto 
zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vaja-
dzībām, kā arī atlīdzina zemes īpaš-
niekam vai tiesiskajam valdītājam 
darbu izpildes gaitā nodarītos zau-
dējumus. Zaudējumu apmēru nosa-
ka un zaudējumus atlīdzina likumos 
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpē-
jas vienošanās;

3.1.5.  ja aizsargjoslas sakrīt vai 
krustojas, ar attiecīgo objektu eks-
pluatāciju un remontu saistītos dar-
bus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos 
veic attiecīgo objektu īpašnieki vai 
valdītāji pēc savstarpējas vienoša-
nās;

3.1.6.  juridiskās un fiziskās per-
sonas, veicot aizsargjoslās darbus, 
kuru dēļ ir nepieciešams objektus 
aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt 
vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves 
vai pārvietošanas darbus veic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku vai valdītāju. Ar minēta-
jām darbībām saistītās izmaksas 
sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā 
persona vai - pēc savstarpējas vie-
nošanās - objekta īpašnieks vai val-
dītājs;

3.1.7.  juridiskajām un fiziska-
jām personām aizsargjoslās jāizpil-
da attiecīgā objekta īpašnieka vai 
valdītāja likumīgās prasības; 

3.1.8.  pašvaldību un atbildīgo 
valsts institūciju dienestiem kontro-
les un uzraudzības nolūkos atļauts 
apmeklēt aizsargjoslu teritorijas 
jebkurā laikā saskaņā ar normatīva-
jos aktos noteikto kontroles veikša-
nas kārtību. Objektu īpašnieku vai 
valdītāju dienestiem kontroles un 
uzraudzības nolūkos atļauts apmek-
lēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā 
laikā, iepriekš par to brīdinot zemes 
īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi 
nodotas citai personai, - zemes lie-
totāju;

3.1.9. tāda objekta īpašnieks vai 
valdītājs, kuram noteikta aizsarg-
josla, izmanto šo aizsargjoslu, ne-
maksājot atlīdzību par nekustamā 
īpašuma lietošanas tiesību aprobe-
žojumu. Šis nosacījums neierobe-
žo nekustamā īpašuma īpašnieka, 
valdītāja vai lietotāja tiesības prasīt 
viņam radīto tiešo zaudējumu atlī-
dzību.

3.2.  Speciālie aprobežojumi 
ekspluatācijas aizsargjoslās saskaņā 
ar Aizsargjoslu 56. pantu:

3.2.1. aizliegts ierīkot atkritumu 
apglabāšanas poligonus;

3.2.2. aizliegts nomest smagu-
mus, izmest vai izliet zemē kodīgas 
vai koroziju izraisošas vielas, degvie-
lu vai eļļošanas materiālus;

3.2.3.  aizliegts veikt darbus, kas 
saistīti ar spridzināšanu un derīgo 
izrakteņu ieguvi;

3.2.4. aizliegts aizkraut un no-
robežot ar žogiem pievedceļus un 
pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes 
iekārtām un būvēm, gāzes nolikta-
vām un krātuvēm;

3.2.5.  aizliegts staigāt pa vir-
sūdens gāzesvadu pārejām;

3.2.6.  aizliegts veikt darbus, kas 
saistīti ar zemes applūdināšanu;

3.2.7.  aizliegts aizsargjoslās gar 
zemūdens gāzesvadiem braukt ar 
izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt 
zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens 
dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar 
dziļūdens rīkiem;

3.2.8. aizliegts audzēt kokus un 
krūmus platībās, kuras norādītas 
aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

3.2.9.  aizliegts būvēt jebkuras 
ēkas;

3.2.10. aizliegts izvietot lop-
barības, minerālmēslu, bīsta-
mu ķīmisko vielu un produktu, 

kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli 
un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, 
produktu un materiālu glabātavas;

3.2.11. aizliegts izvietot degvie-
las uzpildes stacijas;

3.2.12. aizliegts ierīkot kuģu, 
liellaivu un peldošu celtņu piestāt-
nes, kā arī veikt gultnes padziļināša-
nas un zemes smelšanas darbus;

3.2.13. aizliegts ar jebkādām 
darbībām traucēt gāzapgādes uz-
ņēmuma darbiniekus, kuri aizsarg-
joslā veic ekspluatācijas, remonta, 
pārbūves, avāriju novēršanas vai to 
seku likvidēšanas darbus;

3.2.14. ja nav noslēgta rakstvei-
da vienošanas ar gāzesvadu, gāzap-
gades iekārtu un būvju, gāzes nolik-
tavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:

•	 veikt darbus ar uguni un 
liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienme-
hānismus ar jaudu, kas lielāka par 
100 kilovatiem,

•	 veikt zemes darbus dziļāk 
par 0,3 metriem, bet aramzemēs 
- dziļāk par 0,45 metriem, kā arī 
meliorācijas un grunts planēšanas 
darbus,

•	 veikt ģeoloģiskos, ģeodē-
ziskos un citus pētniecības darbus, 
kas saistīti ar urbumu veidošanu un 
grunts paraugu ņemšanu (izņemot 
augsnes paraugus),

•	 būvēt, atjaunot vai pārbū-
vēt inženierbūves;

•	 ierīkot brauktuves un 
brauktuvju šķērsojumus,

•	 veikt citus darbus, kas 
traucē gāzesvadu, gāzapgādes ie-
kārtu un būvju, gāzes noliktavu un 
krātuvju apkalpošanu vai var bojāt 
šos objektus.

3.3. Speciālie aprobežojumi 
drošības aizsargjoslās saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu:

3.3.1.  aizliegts būvēt jaunas 
ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās 
ēkas par dzīvojamām ēkām, kā arī 
– ja nav noslēgta rakstveida vieno-
šanās ar gāzesvadu, gāzapgādes 
iekārtu un būvju, gāzes noliktavu 
un krātuvju īpašnieku – pārbūvēt 
esošās ēkas;

3.3.2.  aizliegts būvēt vai atvērt 
jaunas sporta, izglītības un atpūtas 
būves vai iestādes vai esošās ēkas 
pārbūvēt par sporta, izglītības un 
atpūtas būvēm vai iestādēm;

3.3.3. aizliegts ierīkot spēļu lau-
kumus un atpūtas zonas;

3.3.4.  aizliegts rīkot publiskus 
pasākumus;

3.3.5.  aizliegts izvietot degvie-
las uzpildes stacijas;

3.3.6.  aizliegts veikt citus darbus 
(vai darbības), kas traucē nodrošināt 
vides un cilvēku drošību gāzesva-
du, gāzes regulēšanas staciju, gāzes 
regulēšanas punktu, dabasgāzes 
kompresoru staciju, gāzes krātuvju, 
šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes no-
liktavu, krātuvju un uzpildes staci-
ju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes 
balonu noliktavu un tirdzniecības 
punktu vai automobiļu gāzes uzpil-
des staciju ekspluatācijas laikā un 

iespējamo avāriju gadījumā;
3.3.7.  gāzesvada īpašnieks 

kopā ar autoceļa pārvaldītāju no-
drošina transportlīdzekļu apstāša-
nās aizliegumu drošības aizsargjos-
lās gar gāzesvadu ar spiedienu virs 
1,6 megapaskāliem.

4. Papildinformācija
4.1. Ievērojot Aizsargjoslu liku-

ma 35. panta sestās daļas noteiku-
mus, Sabiedrība norāda, ka jebkurai 
fiziskai un juridiskai personai, veicot 
darbus aizsargjoslā, ir pienākums 
saskaņot ar Sabiedrību jebkurus 
darbus Objektu aizsargjoslā, tajā 
skaitā:

4.1.1. pirms projekta doku-
mentācijas izstrādes uzsākšanas, 
jebkāda veida būviecerei, saņemt 
no Sabiedrības tehniskos noteiku-
mus, sūtot iesniegumu pa pastu uz 
Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, 
Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektro-
niski uz e-pastu: info@conexus.lv; 
(Ja būvniecība ir ierosināta Būv-
niecības informatīvajā sistēmā, tad 
tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 
un nosūtīti saskaņā ar šajā sistēmā 
noteikto kārtību);

4.1.2. pirms jebkādu būvdarbu 
uzsākšanas vai citu darbu veikša-
nas, kas saistīts ar zemes rakšanas 
darbiem (noslēgt vienošanos par 
zemes darbu veikšanu Objekta 
aizsargjoslā. Par vienošanās slēgša-
nas kārtību informācija saņemama 
Sabiedrības Saimnieciskā nodro-
šinājuma Tehnisko noteikumu un 
aizsargjoslu uzraudzības daļā uz 
tālruņiem: 67819027; 67443808 un 
67819033. Iesniegums par rakšanas 
darbu saņemšanu jāsūta pa pastu 
uz Sabiedrības juridisko adresi Rīgā, 
Stigu ielā 14, LV-1021, vai elektro-
niski uz e-pastu: info@conexus.lv.

4.2. Aizsargjoslu likuma 61. 
panta vienpadsmitā daļa nosaka, 
ka nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai valdītājs nodrošina objekta 
īpašniekam vai valdītājam piekļu-
vi objektam un tā aizsargjoslai, lai 
varētu nodrošināt aizsargjoslas uz-
turēšanu un veikt attiecīgā objekta 
ekspluatācijai, remontam, atjauno-
šanai un pārbūvei nepieciešamos 
darbus.

4.3. Aizsargjoslu likuma prasī-
bu neievērošana var radīt pārvades 
gāzesvada avārijas stāvokli, kura 
sekas var būt materiālo vērtību un 
cilvēku bojāeja, kā arī ilgstošs gāzes 
piegādes pārtraukums patērētā-
jiem, tādējādi fiziskās un juridiskās 
personas, kas pārkāpj iepriekš mi-
nētās prasības, var saukt pie atbil-
dības normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

II. Informatīvais materiāls sa-
biedrībai par rīcību dabasgāzes 
pārvades sistēmas gāzapgādes 
objektu, inženierbūvju un inže-
nierkomunikāciju avārijas gadī-
jumā un veicamajiem aizsardzī-
bas pasākumiem
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5. Dabasgāzes bīstamības 
raksturojums

Dabasgāze ir zemes dzīļu ie-
gulu produkts, kuras pamatkom-
ponents ir metāns (≥ 90%), kas ir 
divas reizes vieglāks par gaisu, bez 
smaržas, bez garšas, bez 
krāsas. Klasificēta kā 1. 
kategorijas uzliesmo-
joša gāze  (H220 – īpaši 
viegli uzliesmojoša gāze) 
un sprādzienbīstamā noteiktā kon-
centrācijā ar gaisu (5 – 15% no tel-
pas tilpuma). Sakarā ar to, ka gāzes 
pārvades sistēma dabasgāze ir bez 
smaržas, lai dabasgāze būtu sajū-
tama cilvēkiem, pārvades sistēmas 
operators veic tās odorizāciju, pie-
vienojot etilmerkaptānu. Rezultātā 
dabasgāze iegūst specifisku smar-
žu pirms padeves patērētājiem.

Ietekme uz veselību  
Sprādzienbīstams un uguns-

bīstams gāzes gaisa maisījums var 
veidoties dabasgāzes noplūdes ga-
dījumā. Dabasgāze organismā var 
nokļūt caur elpošanas ceļiem. 

Ieelpošana  
Gāzei augstā koncentrācijā ir 

smacējoša iedarbība, jo tādejādi 
tiek samazināts ieelpojamā skā-
bekļa daudzums. Gāzes un gaisa 
maisījuma ar skābekļa saturu <18% 
ieelpošana var izraisīt centrālās ner-
vu sistēmas traucējumus, galvassā-
pes, vājumu, līdzsvara traucējumus 
un vemšanu. Pie minimāla skābek-
ļa daudzuma gaisā, iespējama bez-
samaņa un letāli iznākumi.

Saskare ar ādu  
Kontakts ar koncentrētu gāzes 

strūklu var izraisīt ādas kairinājumu 
un atsevišķos gadījumos ādas ap-
saldējumu.

Saskare ar acīm 
Kontakts ar koncentrētu gāzes 

strūklu var izraisīt gļotādas kairinā-
jumu un atsevišķos gadījumos arī 
gļotādas apsaldējumu.

Pirmās palīdzības pasākumi
Nokļūstot acīs  
Lēni izplatoties normālā at-

mosfēras spiedienā un tempera-
tūrā, gāzei nav kaitīga iedarbība. 
Ja acīs nokļūst koncentrēta gāzes 
strūkla, tā var izraisīt apsaldējumus, 
nekavējoties skalot acis ar tīru ūde-
ni vismaz 15 min. Meklēt medicīnis-
ku palīdzību.

Nokļūstot uz ādas 
 Lēni izplatoties normālā at-

mosfēras spiedienā un temperatū-
rā, gāzei nav kaitīga iedarbība. Ja 
uz ādas nokļūst koncentrēta gāzes 
strūkla, tā var izraisīt apsaldēju-
mus, nekavējoties skalot ādu ar 
lielu daudzumu tīra ūdens vairākas 
minūtes. Apsaldējuma gadījumā 
meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot 
Nogādāt cietušo svaigā gaisā 

(nepiesārņotā vietā). Nodrošināt 
siltumu un miera stāvokli. Ja elpo-
šana apstājusies, veikt mākslīgo 
elpināšanu. Nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību.

6. Iespējamās avārijas
Dabasgāze ir vieglāka par 

gaisu, tāpēc noplūdes gadījumā, 
ja nav aizdedzināšanas ierosinātāju, 
tā samērā strauji celsies uz augšu 
un sajauksies ar tīrām gaisa masām. 
Tomēr lielā dabasgāzes spiediena 
dēļ pārvades gāzesvadā pastāv 
iespēja, ka tehnoloģisko iekārtu 
avārijas gadījumā veidosies mehā-
niskas dabas dzirksteles, kas izplūs-
tošo gāzi var aizdedzināt.

Ņemot vērā dabasgāzes īpašī-
bas, iespējamas šādas iespējamās 
avārijas izpausmes un to iedarbības 
izplatība:
•	 Dabasgāzes noplūde bez aiz-

degšanās;
•	 Dabasgāzes noplūde ar aizdeg-

šanos:
o Strūklas ugunsgrēks;
o Gāzes mākoņa ugunsgrēks;
o Gāzes mākoņa sprādziens. 

 Dabasgāzes noplūdes bez 
aizdegšanas gadījumā, izplūstot 
dabasgāzei ar lielu spiedienu radī-
sies ļoti skaļš troksnis (līdzīgs reak-
tīvai lidmašīnai), kas būs dzirdams 
lielā attālumā un var rasties arī neat-
griezeniski bojājumi gāzesvadam, 
to objektiem un apkārtējai videi. Tā-
pat izveidojas sprādzienbīstama un 
ugunsbīstama koncentrācijas zona, 
kur jebkurš neliels enerģijas avots 
(piemēram, dzirkstele) šajā zonā var 
izraisīt sprādzienu.

Dabasgāzes noplūdes ar aiz-
degšanos gadījumā sagaidāma 
siltumstarojuma, sadegšanas pro-
duktu un dūmu izplatība uguns-
grēka avota tuvumā. Gāzes māko-
ņa sprādziena gadījumā izplatās 
pārspiediena vilnis, kas var sagraut 
ēkas, kā arī apdraudēt cilvēka dzīvī-
bu un apkārtējo vidi. Sprādziena ra-
dītais iedarbības attālums un radī-
tās sekas atkarīgas no dabasgāzes 
daudzuma, kas iesaistīts sprādzie-
nā. Cilvēki var ciest no sprādziena 
viļņa izraisītas lidojošu priekšmetu 
iedarbības, kas var izraisīt bojāeju 
vai rādīt smagus miesas bojājumus. 
Dabasgāzes pārvades sistēmas gā-
zesvadam radīsies neatgriezeniski 
bojājumi. 

Konstatējot šādas avārijas, Sa-
biedrība nekavējoties atslēgs bojā-
to gāzesvada posmu, no cauruļva-
da izplūdīs vai sadegs tajā atlikušais 
dabasgāzes daudzums un nekavē-
joties uzsāks avārijas likvidēšanas 
darbus.

Uzmanību! Gāzesvada bojāju-
ma gadījumā ar tam sekojošu gā-
zes degšanu apmēram 200 m zonā 
var veidoties cilvēkiem bīstams 
siltumstarojums, tādēļ steidzami 
jādodas prom no šīs zonas. 

7. Iedzīvotāju rīcība avārijas 
gadījumā 

Dzirdot sprādzienu vai dabas-
gāzes noplūdei ar lielu spiedienu 
raksturīgo lielo troksni un/vai sajū-
tot dabasgāzes specifisko smaržu, 
kas liecina par augstu dabasgāzes 
koncentrāciju, nepieciešams neka-
vējoties:

7.1. pārtraukt jebkādu saim-
niecisko un citu darbību, kā rezul-
tātā var rasties dzirksteles, nelietot 
atklātu liesmu, atvienot no tīkla 
visas elektroierīces, izslēgt auto-
mobiļu un mehānismu darbojošos 
dzinējus;

7.2. rīcība atrodoties ārpus tel-
pām – steidzami dodieties projām 
no bīstamās zonas perpendikulā-
ri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums 
pūstu no sāniem).  Ja tas nav iespē-
jams, meklējiet patvērumu tuvāka-
jā ēkā. Rīcība atrodoties telpās - aiz-
veriet un noblīvējiet logus, durvis, 
ventilācijas lūkas, dūmvadus un 
izslēdziet kondicionierus. Noblīvēt 
spraugas logos, durvīs, ventilācijas 
lūkās ar ūdenī samērcētu audumu 
vai citu materiālu;

7.3. ziņot par dabasgāzes 
noplūdi Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam pa tālruni 
112, nosaucot atrašanās vietu (ad-
resi), dabasgāzes noplūdes iespē-
jamo vietu, savu vārdu, uzvārdu 
un tālruņa numuru. Ja iespējams, 
pārliecinieties, ka apkārtējiem ir 
zināms par avāriju un vai ir skaidrs 
kā rīkoties;

7.4. nelietot elektroslēdžus un 
aizsardzībai no dabasgāzes kaitī-
gās iedarbības lietot marles - vates 
apsējus, vairākkārt salocītus dvie-
ļus, audumus vai citus gaisa caur-
laidīgus materiālus, samērcējot tos 
ūdenī (ja ir apgrūtināta elpošana 
un nav pieejami minētie elpošanas 
ceļu aizsardzības materiāli – cen-
tieties aizturēt elpu un veikt īsas 
seklas ieelpas);

7.5. ieklausīties ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta, poli-
cijas un AS „Conexus Baltic Grid” 
personāla sniegtajos paziņojumos 
pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai 
brīdinātu iedzīvotājus par avāriju 
vai tās draudiem, tiks iedarbinātas 
trauksmes sirēnas);

7.6. sagatavoties iespējamai 
īslaicīgai pārvietošanai drošā attā-
lumā no bīstamās zonas vai, īpašos 
gadījumos – evakuācijai, līdzi ņe-
mot personu apliecinošus doku-
mentus, zāles, pirmās nepiecieša-
mības preces, naudu u.c.;

7.7. nepieciešamības gadīju-
mā evakuāciju, pagaidu izmitinā-
šanu, aprūpi un īpašumu apsardzi 
veiks atbildīgās institūcijas (attie-
cīgā pašvaldība, Valsts un pašval-
dības policija, Nacionālie bruņotie 
spēki, Labklājības ministrijas iestā-
des) saskaņā ar teritoriālajiem civi-
lās aizsardzības plāniem;

7.8. veselības stāvokļa paslik-
tināšanās gadījumā (galvassāpes, 
vājums, līdzsvara traucējumi un 
vemšana) vērsties tuvākajā medicī-
nas iestādē vai izsaukt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību pa tālruni 
113;

7.9. atstāt telpas tikai pēc at-
bildīgo valsts institūciju paziņoju-
ma saņemšanas.

Akciju sabiedrība 
„Conexus Baltic Grid”

Apkopoti Lat-
vijas Kultūrkapitāla 
fonda un akciju sa-
biedrības Latvijas 
Valsts meži atbalstī-
tās Zemgales Kultū-
ras programmas – 2020 ieviešanas 
rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko 
organizāciju un privātpersonu 
konkursam iesniegto un apstipri-
nāto projektu ieviešana noritējusi 
vīrusa Covid – 19 pandēmijas iz-
raisītu ierobežojošu faktoru ietek-
mē, taču kopumā, nepilna gada 
laikā paveiktais devis būtisku pie-
nesumu reģiona kultūras vērtību 
saglabāšanā un popularizēšanā, 
kultūrvides līdzsvarotā un kvalita-
tīvā attīstībā.

Gada sākumā Zemgales kon-
kursa rīkotāji pavisam saņēma 92 
projektu  pieteikumus ar kopējo 
finansējuma pieprasījumu 373 
667,69 eiro. Vērtēšanas komisija 
apstiprināja 59 projektus un ie-
viešanai piešķīra 114 000 eiro fi-
nansējumu. Apkopojot ieviesēju 
sniegtos pārskatus, redzams, ka 
no visiem Programmas atbalstī-
tajiem projektiem sekmīgi ieviesti 
53, daļēji – četri, bet pilnībā neie-
viesti palikuši divi projekti. Tas gal-
venokārt dēļ tā, ka vairāku aktivi-
tāšu ieviešanu liedza pandēmijas 
raisītie ierobežojumi.

No ieviestajiem projektiem 
ievērību pelna Jelgavā notikušais 
starptautiskais koka skulptūru 
simpozijs “Otrā elpa”, sarīkojums 
“IV Vispārējiem latviešu dziesmu 
un mūzikas svētkiem – 125” un 
starptautiskais puzuru darināša-
nas seminārs – praktikums, kas 
dalībniekiem ļāva vairot zināša-
nas par puzuru dekoratīvo un 
praktisko nozīmi tradicionālajā 
kultūrā un mūsdienu dizainā. 
Savukārt Aizkrauklē notika tradi-
cionālā Kalēju diena “Kalējs kala 
debesīs, ogles bira Daugavā” ar 
vairākām meistardarbnīcām un 
vides objekta “Pilskalna pavards” 
veidošanu, Jēkabpilī – amatier-
teātru festivāls “Laipa”, Pļaviņās 
– kamermūzikas dienas, Tērvetē 
– gadskārtējie Zemgaļu svētki, 
bet Rundālē – Zemgales stāstnie-
ku festivāls “Gāž podus Rundālē”. 
Jāpiebilst, ka Rundāles novadā ar 
vēl viena projekta atbalstu saga-
tavots oriģināls digitāls izdevums 
“Teiksma par Mežotnes pilskalnu”, 
kas ir labs pienesums mūsu tautas 
senatnes godināšanai un zemga-
ļu varonīgo cīņu vēstures attēloju-
mam. Augustā Bauskā, Bornsmin-
dē, Mežotnē, Salgalē, Staļģenē, 
Tetelē un Jelgavā izskanēja jau-
niešu kora “Balsis” koncertu sērija 
“Lielupes balsis”, bet Jēkabpils 
novada biedrība “Ūdenszīmes” īs-

Apkopoti Zemgales Kultūras 
programmas – 2020 
ieviešanas rezultāti

tenoja projektu “Rene-
sanses periods Sēlijas 
austrumos”, kas vairoja 
iedzīvotāju zināšanas 
par senču dzīvi Sēlijā, 
rosināja izveidot jau-

nu tūrisma maršrutu, kas aptver 
kultūrvēsturei piederīgas vietas 
Neretā, Asarē, Subatē un vēl cit-
viet novadā. Plašu interesi raisošs 
ir Krustpils novada Vīpes pagas-
ta amatniecības centrā “Māzers” 
īstenotais projekts, kas devis ie-
spēju apgūt aušanu slavenajās 
Pētera Viļumsona pusautomātis-
kajās stellēs, iepazīt to darbības 
principus.

Virknē projektos veikti nozī-
mīgi kultūrvēstures objektu izpē-
tes un restaurācijas darbi. Tā Kok-
neses novadā veikta Iršu muižas 
klēts – magazīnas arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk 
varētu plānot tās saglabāšanu un 
pieejamību apmeklētājiem. Tas 
ir tipoloģiski spilgts piemērs, kas 
raksturo muižu arhitektūru vēlī-
na klasicisma periodā. Jelgavas 
novadā īstenots projekts “Vilces 
muižas divviru koka iekšdurvju 
un durvju virsgaismas loga res-
taurācija”. Minētā būvgaldniecī-
bas izstrādājuma restaurāciju vei-
ca novadniece, restauratore Zane 
Jasone. Jelgavas pils saimnieki 
– Lauksaimniecības universitā-
te saņēmusi vēsturiski nozīmīgu 
dāvinājumu no Burbonu Karalis-
kās dinastijas institūta – Francijas 
karaļa Luija XVIII portretu, kas ir 
19.gadsimta sākuma oriģināls 
mākslas darbs. Pirms tā izstādīša-
nas publiskai apskatei, pils muze-
jā, ar ZKP projekta atbalstu veikta 
gleznas un tās rāmja restaurāci-
ja. Jāpiebilst, ka Francijas karalis 
Luijs XVIII Jelgavas pilī uzturējies 
divas reizes – 18. gadsimta bei-
gās un 19.gadsimta sākumā. Cits 
restaurācijas piemērs meklējams 
Viesītes muzeja “Sēlija” īstenotajā 
projektā, kur šaursliežu dzelzce-
ļam veltītā ekspozīcija papildinā-
ta ar 20. gadsimta 50. gadu dzelz-
ceļa pavadones atjaunotu formas 
tērpu. No iespieddarbu klāsta var 
minēt Bauskas biedrības “Meis-
tars Gothards” ar projekta atbal-
stu izdoto grāmatu “Mākslinieki. 
Bauska. Iecava. Vecumnieki. Run-
dāle”, kurā apkopota un struktu-
rēti atainota Bauskas apkārtnes 
profesionālo gleznotāju, tēlnieku 
un grafiķu, pavisam 50 autoru 
darbība no 19.gadsimta līdz mūs-
dienām. 

Juris Kālis 
ZPR sabiedrisko attiecību 

speciālists 
Tālrunis 29144960

Turpinot iesākto tradīciju ce-
turto gadu Mežāres pamatskolā 
norisinājās Labdarības akcija, ku-
ras laikā tiek apdāvināti bijušie 
pensionētie skolas darbinieki. 
Skolēni ar saviem vecākiem, sko-

Mežāres pamatskolā norisinājās Labdarības akcija
lotāji bija atsaucīgi un sarūpēja 
dāvanas, kuras tika nogādātas 
18.decembrī. Pateicībā par iegul-
dīto darbu Mežāres pamatskolā, 
patīkamu Ziemassvētku pārstei-
gumu saņēma septiņas bijušās 

skolas darbinieces – Gaļina Go-
rodņičeva, Teresa Semjonova, 
Ģertruda Bogdanova, Jevdokija 
Žukova, Raisai Volkova, Jevdokija 
Vorobjova un Antoņina Kaprija-
na.

Paldies visiem, kas piedalījās 
Labdarības akcijā un vēlu ik kat-
ram izjust devēja un saņēmēja 
prieku. Esmu pārliecināta, ka, da-
rot labu citiem, arī paši kļūstam 
labāki un laimīgāki…

Lai ir gaiši un sirsnīgi svētki!

Ilona Golovceva, 
Mežāres pamatskolas 

direktore
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Gaiša, gaiša uguns deg,
tumšā ziemas laiciņā;
tur laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam 

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas
Dzimšanas –   9  t.sk.  

7 zēni, 2 meitenes

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie
mūžībā aizgājušie 
iedzīvotāji

ALVĪNA ŠALHA 
31.12.2020. (85)

JEĻENA JAKSONE                                       
02.01.2021. (70)

IVANS PUHOVIKS
04.01.2021.  (71)

ZENTA ŽILINSKA
30.12.2020. (95)

IRĒNA LOPATO
04.01.2021.(67)

VERONIKA ČERNOBAJA
04.01.2021. (70)

RAFAILS FINKIĻŠTEINS
08.01.2021. (85)   

GVIDO LUKJANOVS 
08.01.2021. (53)   

IGORS  ŠTEPA
13.01.2021. (58)  

LUDIS LAPIŅŠ
14.01.2021. (68) 

LEOKĀDIJA MŪRNIECE
20.01.2021. (74)

JANIS VIKSNE
22.01.2021. (64)  

Prasības pretendentam: 
•	 izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem: aug-

stākā pedagoģiskā izglītība vai pedagogs, kurš iegūst 
augstāko pedagoģisko izglītību,

•	 labas komunikācijas spējas.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Cur-

riculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija.
2. Pieteikuma vēstule,
3. Izglītību, kvalifi kāciju un papildizglītību aplieci-

nošu dokumentu kopijas.
Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 5. feb-

ruārim Mežāres pamatskolā, Mežāre, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads, LV 5226, vai nosūtot uz e-pasta adresi: 
mezarepsk@krustpils.lv

Galvenie pienākumi:
Organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes 
un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:
•	 veikt klientu pamatvajadzību izvērtēšanu;
•	 sastādīt klienta individuālo aprūpes plānu;
•	 ievērojot klientu vajadzības un vēlmes, motivēt iesaistī-

ties aktivitātēs, pavadīt klientu;
•	 regulāri veikt pārrunas ar klientiem,  nodrošinot nepie-

ciešamo atbalstu un palīdzību;
•	 vadīt grupu un individuālās nodarbības, palīdzēt klien-

tiem uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes;
•	 sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu tuvinie-

kiem;
•	 uzraudzīt un kontrolēt aprūpes personāla darbu u. c.

Atalgojums: 700,- EUR.
Prasības:  Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglī-

tība sociālajā aprūpē vai atbilstoša profesionālā izglītība.

 sOCiāLā reHAbiLiTĒTāJA amatu 
(uz nenoteiktu laiku)

Organizēt un veikt sociālās aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, sekmējot un nodrošinot klienta pašaprūpes 
un higiēnas prasmju atgūšanu/ atjaunošanu:
•	 piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas 

plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
•	 attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas 

normas;
•	 mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
•	 mācīt klientiem prasmi identifi cēt vajadzības, izvirzīt 

mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
•	 iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pa-

vadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, 
diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā 
u.tml.;

•	 iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultū-
ras un sporta pasākumu – teātra, kino, koncertu, izstā-
žu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fi zkultūras no-
darbību – veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu 
apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Atalgojums: 700,- EUR.
Prasības: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

atbilstošajā jomā;
Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
•	 CV un motivācijas vēstule;
•	 Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2021. gada 12. 

februārim plkst.15.00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: 
pansionats@inbox.lv, vai nogādāt personīgi P/a “Jaunā-
muiža”, “Jaunā muiža”, Kūku pag., Krustpils novads, LV-
5222

Kontaktpersona: S. Geduša t.n. 22000873

Mežāres pamatskola aicina pieteikties darbā:
Pirmsskolas skolotāju (2342 01) – 
pilns darba laiks (1,00 slodze) uz noteiktu laiku

Krustpils novada 
pašvaldības aģentūra 
“Jaunāmuiža” izsludina 
brīvās vakances uz:
sOCiāLā APrŪPĒTāJA amatu (uz 
nenoteiktu laiku)

Konsultācijas, uzziņas: 
26605796; 65228320

Pamatojoties uz Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likuma 8.pan-
ta pirmo daļu, krustpils novada 
pašvaldība informē, ka:

1. jūsu pieteikuma doku-
mentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atla-
ses konkursa norisi;

2. iepriekš minētais jūsu per-
sonas datu apstrādes pārzinis ir 
krustpils novada pašvaldība, kon-
taktinformācija: rīgas ielā 150a, 
Jēkabpils, lv-5202.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2021. gada 25. janvārī Vides 
pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtē-
juma ziņojumu SIA “Pļaviņu DM” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (do-
lomīta) ieguvei Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais 
krasts” teritorijā Krustpils novada Krustpils un Variešu pagastos.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumu var iepazīties Krustpils novada pašvaldībā un Valsts vides die-
nesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts 
birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā 
www.vpvb.gov.lv.


