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Noskaidroti konkursa "Gada jaunatnes balva 2020" uzvarētāji
Straujiem soļiem  tuvojas gada  nogale un tā ir ne 

tikai kā atskaites punkts par padarīto visa  gada  ga-
rumā, bet arī  laiks, kad novērtējam  viens otru, 
līdzcilvēkus, viņu ieguldījumu, bieži  sakām pal-
dies  par padarīto un vienkārši esam kopā. 

Šogad Krustpils novada pašvaldība vēlējās teikt pal-
dies vārdus aktīviem jauniešiem un jauniešu atbalsta 
personām, organizējot konkursu ‘’Jaunatnes gada bal-
va 2020’’. Konkurss tiek rīkots, lai novērtētu jauniešu 
īstenotās aktivitātes Krustpils novadā, kā arī godinātu 
jauniešus un viņu atbalstītājus, kuri pašaizliedzīgi dar-
bojušies, veicinot jaunatnes politikas attīstību pašval-
dībā.

Kopumā tika saņemti 13 pieteikumi šādās nomi-
nācijās: Aktīvākā izglītības iestāde darba ar jaunatni, 
Gada jauniešu balsts, Gada jaunais sportists, Gada jau-
nais mākslinieks, Gada brīvprātīgais, Gada skolēns un 
Gada jaunietis.

Konkursa vērtēšanas komisija, pamatojoties uz kon-
kursa nolikumā izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, 
noteica sekojošus uzvarētājus:

Nominācijā „Aktīvākā izglītības iestāde darbā 
ar jaunatni”- Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola ir vienīgā vidus-
skola Krustpils novadā un šo statusu cenšas nest go-
dam. Lai attīstītu jauniešu talantus un prasmes, skolā ir 
izstrādāts pasākumu plāns, kura ietvaros jauniešiem ir 
iespēja attīstīt aktiermākslas, publiskās runas, vokāla, 
deju, mākslinieciskās un sportiskās prasmes. Skolas or-
ganizētājos pasākumos piedalās gandrīz visi skolas jau-
nieši. Jaunieši aktīvi iesaistās pasākumu plānošanā, ap-
skaņošanā, vadīšanā un telpu noformēšanā. Skola aktīvi 
atbalsta jauniešu piedalīšanos arī dažādos ārpus skolas 
organizētājos pasākumos un aktivitātēs. Krustpils nova-
da pašvaldības organizētie pasākumi nav iedomājami 
bez Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolēnu dalības 
un atbalsta. 

Nominācijā “Gada jauniešu balsts” – 
Jeļena Hnikina
Biedrības “InSpe” valdes locekle un Kūku bibliotēkas 

vadītāja Jeļena Hnikina ir radoša, enerģiska, atsaucī-
ga, pozitīvi domājoša un neatlaidīga. J. Kūku pagasta 
bērnu un jauniešu dzīve nav iedomājama bez Jeļenas 
organizētājiem pasākumiem un aktivitātēm.  Jeļena šo-
gad  ir realizējusi vairākus projektus, kuru ietvaros tika 
radīta pievilcīga vide bērnie un jauniešiem. Projekta 
„NĀC UN SPĒLĒ KOPĀ AR ĢIMENI!” ietvaros tika izvei-
dots laukums Kūku pagasta Kūku ciemā, uzstādot četrus 
jaunus aktīvās atpūtas elementus. Projekta “Inovāciju 
veicināšana Krustpils novadā” mērķis bija nodrošināt 
Kūku bibliotēku ar 3D printeri un gravēšanas iekārtu, lai 
veicinātu Krustpils novada bērnu un jauniešu interesi par 
IT prasmju apguvi. Savukārt, projekta  “Ugunskura vieta 
tradīciju svinēšanai Kūku ciematā” ietvaros tika izveidota 

svētku svinēšanas vieta, t.sk. ierīkota ugunskura vieta 
un uzstādītas divvietīgas šūpoles. Jeļena ir cilvēks, kam 
idejas dzimst ne pa dienām, bet pa stundām.

Nominācijā „Gada jaunais sportists”- 
Laura Nikola Pinne
Laura Nikola Pinne ir ilggadēja OSK “Sēlijas mežs” 

orienteriste, kas sevi ir parādījusi kā spēcīgu, godīgu un 
rezultatīvu sportisti lokālā un valstiskā līmenī. Lai arī šis 
gads ikvienam  Latvijas un pasaules iedzīvotājam ir sa-
režģīts, Laura Nikoa Pinne ir aktīvi piedalījusies ne tikai 
lokālajos treniņos un sacensībās, bet arī Latvijas čem-
pionātā gūstot labus panākumus valstiskā līmenī. Laura 
ir īsta orientieriste – viņa ar cieņu un atbildības sajūtu 
izturas pret dabu, pret mežu un ar savu degsmi aizrauj 
arī līdzcilvēkus. Laura ir sava orientēšanās kluba, sava 
novada un dzimtenes  patriote. Un Laura ir progresīva 
sportiste – to apliecina viņas spēja dzirdēt, saprast un 
īstenot trenera norādījumus, pacietīga un neatlaidīga 
strādāšana pie savu spēju un tehnikas attīstīšanas, un 
spēja būt komandas cilvēkam, kas sniegs vērtīgu atbal-
stu gan jaunpienācējam orientēšanās sportā, gan orien-
tieristam ar lielāku vai mazāku pieredzi.

Nominācijā „Gada jaunais mākslinieks”- 
Kārlis Zalāns
Kārlis Zalāns ir Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 

11.klases skolnieks. Kārlis pasauli labprāt skata caur 
foto objektīva aci. Kārlis savās fotogrāfijās parāda dzim-
tās puses- Atašienes dabas skaistumu. Tās ir ainavas, at-
sevišķi dabas objekti, kā arī dzīvnieki, kuru uzņemšanai 
tiek veltīta īpaša uzmanība un pacietība. Šogad Kārļa 
fotogrāfiju izstāde “Šī puse” tika izstādīta Jēkabpils 
pilsētas Tautas namā. 2020.gada vasarā tika uzsākts 
darbs pie izstādes “Vārdi, kas atdoti papīra lapai” vei-
došanas. Izstādes ietvaros kopīgā mākslas projektā ir 

apvienojies Kārlis un jaunais un talantīgais dzejnieks 
Artūrs Turkupols. Tāpat Kārlis šogad uzņēma skaistas 
fotogrāfijas Krustpils novada tūrisma objektiem. Kārļa 
darbus ikviens var apskatīt sociālajos tīklos Instagram.
com un Facebook.com, kur jaunietim ir ap 8000 sekotāju. 
Kārlis brīvajā laikā no mācībām dejo jauniešu deju 
kolektīvā “Zvirbuļi” un dzied jauktajā ansamblī.

Nominācijā „Gada skolēns”- Estere Čevere
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas 11.klases skolnie-

ce Estere Čevere ir sevi pierādījusi kā gudru, atbildīgu, 
aktīvu, atsaucīgu un jauku personību. Estere aktīvi dar-
bojas skolas pašpārvaldē, aktīvi iesaistās dažādu pasā-
kumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Estere prot 
iesaistīt arī pārējos skolas biedrus aktivitātēs, cenšas, lai 
skolas dzīve kļūst arvien interesantāka. Estere ir aktīva 
arī ārpus skolas. Estere ir aktīvi iesaistījusies Atašienes 
jauniešu telpu labiekārtošanā, projekta “Darbojamies, 
līdzdarbojamies” ietvaros kopā ar citiem jauniešiem 
labiekārtoja Līgo laukumu Atašienē. Brīvajā laikā Este-
re dejo jauniešu deju kolektīvā “Zvirbuļi”, kā arī darbojas 
jaunsardzē. Neskatoties uz visām aktivitātēm ārpus mā-
cībām, Estere visus 11 gadus ir bijusi skolā izcilniece.

Paldies ikvienam, kurš ar savu darbību atbalsta un 
iedvesmo jauniešus. Tāpat no sirds lepojos ar ikvienu 
jaunieti, kurš ir pietiekami drosmīgs, lai sekotu saviem 
mērķiem, sapņiem, tā iedvesmojot arī citus.  Jaunieši 
jūs esat mūsu novada lepnums. Jauniešos ir spēks. Tā 
tik turpināt! Lai šis pasākums kalpo par mīļu un jauku 
tradīciju turpmākajiem gadiem un par motivāciju ci-
tiem novada jauniešiem.

 Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
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INDIVIDUĀLS ATBALSTS 
KRUSTPILS NOVADA SKOLĒNIEM

2020./2021. mācību 
gadā turpinās Eiropas So-
ciālā fonda un Valsts Izglī-
tības satura centra projekts 
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “At-
balsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai”. 
Dalību projektā turpina trīs 
Krustpils novada izglītī-
bas iestādes – Krustpils un 
Sūnu pamatskolas, Variešu 
sākumskola.

Krustpils pamatskolā 
skolēni turpina saņemt 
pedagoga palīga atbalstu 
STEM (zinātnes, tehnolo-
ģijas, inženierzinātnes un 
matemātika) un vides jo-
mas mācību priekšmetos, 
kā arī logopēda individu-

ālās konsultācijas. Patei-
coties projekta finansē-
jumam ir iespēja palīdzēt 
daudz vairāk skolēniem, 
kam nepieciešams indivi-
dualizēts atbalsts. 

Sūnu pamatskolā tiek 
apmaksāts pedagoga palī-
ga darbs STEM un vides jo-
mas mācību priekšmetos. 
Tas ir individuāls, mērķtie-
cīgs darbs ar skolēniem, 
kam nepieciešams atbalsts 
ikdienas mācību procesā, 
lai katram skolēnam būtu 
iespēja sasniegt sev iespē-
jamos labākos rezultātus.

Savukārt, Variešu sākum-
skola īsteno ārpusstundu 
pasākumus STEM un vides 

jomā –  praktiskās matemā-
tikas pulciņu. Izglītojamie 
risina praktiskus, ar reālo 
dzīvi saistītus matemātikas 
uzdevumus, darbojas prak-
tiski un apgūst nestandar-
ta uzdevumu risināšanu. 
Tas ir atbalsts skolēniem ar 
augstiem sasniegumiem 
un specifiskām interesēm. 

Neskatoties uz Covid-19 
epidemioloģisko situāciju 
un attālinātām mācībām 
vecāko klašu skolēniem, 
plānotās aktivitātes var tikt 
īstenotas, jo tās ir pamatā 
paredzētas 1.-6.klašu sko-
lēniem. 

Projekta koordinatore 
Arnita Pore

Piešķir finansējumu  skolēnu 
radošajām izpausmēm

Krustpils novada skolās 
ir uzsākts īstenot projektu 
“Mana zeme skaistā”, kura 
mērķis ir veicināt skolēnu 
māksliniecisko iztēli, stipri-
nāt skolu jaunatnē piede-
rības sajūtu un mīlestību 
pret savu zemi, īstenojot 
radošas aktivitātes. 

Skolēni tika aicināti uz-
ņemt Latviju raksturojošas 
fotogrāfijas, izmantojot 

mobilostelefonus un foto-
aparātus. Labākie darbi tiks 
izgatavoti kā foto gleznas, 
izvietoti izstādēs un uzdā-
vināti skolām.

Projektā no Krustpils 
novada piedalās 3 skolas 
– Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola,

Mežāres pamatskola un 
Vīpes pamatskola.

Atbalstot projektu, 

Krustpils novada dome  
kārtēja domes sēdē lēma 
piešķirt finansējumu 300 
EUR apmērā Krustpils no-
vada skolēnu dalībai pro-
jektā. 

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Justīne Iie

Realizēts  projekts  “ Pa 
Daugavas salām un krācēm” 

Projekta “Pa Daugavas 
salām un krācēm” ietvaros 
izstrādāta Daugavas ūdens-
tūrisma karte – informatīvu 
ceļvedi laivotājiem "Pa Dau-
gavas salām un krācēm".

Informatīvajā ceļvedī ir 
iekļauta informācija  par 
ūdenstūristiem piemēro-
to- krācēm un salām ba-
gāto Daugavas posmu no 

Līvāniem līdz Aiviekstes 
ietekai Daugavā un šajā 
posmā esošajiem tūrisma 
objektiem, kā arī informā-
ciju par to, kur laivotājiem 
meklēt nakšņošanas vietas 
vai uzcelt telti, kā arī baudīt 
vietējos labumus. Realizē-
jot projektu “Pa Daugavas 
salām un krācēm”, tā gala 
produkts-karte ir vērtīgs ie-
guvums gan pašvaldībām, 
gan tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem, gan ūdenstū-
risma piekritējiem. Projekts 
sekmē biedrības “veicinās 
Daugavas ielejas vides un 
kultūrvēsturisko vērtību 
kopšanu un saglabāša-
nu, kā arī Daugavas ielejas 

vienmērīgas attīstības vei-
cināšanu.

Karte – ceļvedis ir izdota 
700 eksemplāru apjomā. 
Izdevums paredzēts aktīvās 
atpūtas cienītajiem.

Projekta kopsumma ir 
895.00 EUR, biedrības “Dau-
gavas Savienība”  finansē-
jums ir 694.00 EUR un paš-
valdības līdzfinansējums 
sastāda 201.00 EUR. 

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Angelīna Tukiša

Zemgalē nosauc gada 
krietnākos uzņēmējus – tajā 
skaitā SIA “Meža Rasas” 

Zemgalē, kas ir izteikts 
lauksaimnieku un pār-
tikas ražotāju reģions, 
tradicionāli rudenī, kad 
lauki nokopti un augsne 
sagatavota nākamajai ra-
žai, Plānošanas reģions 
un Uzņēmējdarbības at-
balsta centrs organizē 
krietnāko uzņēmēju go-
dināšanu. Izņēmums nav 
arī aizvadāmais gads, kas 
iezīmējies ar daudz un 
dažādiem globālās Covid 
19 vīrusa pandēmijas iz-
raisītiem pārbaudījumiem 
un ierobežojumiem saim-
nieciskajā darbībā. Tāpēc 
par katrā no 22 reģionā ie-
tilpstošajām pašvaldībām 
izraudzīto vienu krietnāko 
uzņēmēju - titula “Gada 
uzņēmējs Zemgalē 2020” 
pretendentu ir vēl jo lie-
lāks prieks un lepnums.

 Atbilstīgi Zem-
gales Attīstības padomes 
(ZAP) apstiprinātajam No-
likumam šādu atzinību var 
saņemt vidējo un mazo 
uzņēmumu īpašnieki, kuru 
uzņēmums reģistrēts vai 
veic saimniecisko darbību 
konkrētās pašvaldības te-

ritorijā. Turklāt pretenden-
tiem nedrīkst būt nodokļu  
vai nodevu parādu, kā arī 
pārkāpumu darba tiesisko 
attiecību un darba aizsar-
dzības jomā. Pārējo kritē-
riju starpā minēta uzņē-
muma darbības pozitīvā 
ietekme uz novada vai pil-
sētas, kā arī reģiona eko-
nomisko izaugsmi un so-
ciālo problēmu risināšanu. 
Līdztekus tam pretenden-
tam jāveic videi draudzīgu 
tehnoloģiju ieviešana, ar 
savu produkciju jābūt ak-
tīvam vietējā vai ārzemju 
tirgus dalībniekam. Tāpat 
īpaši augstu tiek vērtēts 
radošums uzņēmumā, kā 
arī sabiedriskā aktivitāte. 

 Jauno laureātu 
vārdi, kas apstiprināti ZAP 
balsojot attālināti, liecina, 
ka pārstāvēto nozaru un 
uzņēmumu spektrs ir plašs 
un daudzveidīgs. Pārstā-
vētas divas akciju sabied-
rības, piecas zemnieku 
saimniecības, trīs indivi-
duālā darba veicēji un 12 
sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību, tostarp viens 
daudznozaru uzņēmums. 

 Krustpils nova-
dā šo titulu saņēma SIA 
“Meža Rasas”, kas nodar-
bojas ar stādu audzēšanu 
un sniedz dārzu apzaļu-
mošanas pakalpojumus.

 Visiem minēta-
jiem titula “Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2020” ieguvējiem 
ar pašvaldību finansiālu 
atbalstu piešķirta 500 eiro 
naudas balva un Zemgales 
Plānošanas reģiona (ZPR) 
Atzinības raksts, tiesa gan 
pašreiz tikai elektroniskā 
formātā, taču līdz piemi-
ņas balvas un īsta Atzi-
nības raksta saņemšanai 
acīmredzot būs jāpaciešas 
līdz pavasarim, kad iecerē-
tā laureātu daudzināšana 
tradicionāli, nu jau piekto 
reizi, varēs notikt majestā-
tiskajā Rundāles pilī, kas 
dižosies ar jumta jauno 
segumu un pavasara puķu 
krāšņu ziedēšanu pils dār-
zā.

Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību 

speciālists
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Par Krustpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/15

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības 
aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem””
APSTIPRINĀTI

ar Krustpils novada pašvaldības domes
2020.gada 25.novembra lēmumu

(sēdes protokols Nr. 21, 12. punkts)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 
17.panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra saistošo noteikumu 
Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem” pieliku-
mā šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.1. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00”;
1.2. aizstāt 1.2. apakšpunktā skaitli „19,80” ar skaitli „22,00”;
1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00”;
1.4. aizstāt 1.4. apakšpunktā skaitli „18,00” ar skaitli „20,00”
1.5. aizstāt 1.5. apakšpunktā skaitli „16,50” ar skaitli „18,50”;
1.6. aizstāt 1.6. apakšpunktā skaitli „10,00” ar skaitli „12,20”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

• Projekta nepieciešamības pamatojums - Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īste-
nojot pašvaldības uzdevumus sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar domes apstip-
rinātu cenrādi. Lai nodrošinātu attiecīgās sabiedrības daļas vajadzību apmierināšanu 
ar kvalitatīviem pakalpojumiem, efektīvi izmantojot līdzekļus, nepieciešams noteikt 
izcenojumus atbilstoši izdevumiem.

• Īss projekta satura izklāsts - Saistošajos noteikumos palielināta maksa par sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

• Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Budžeta ietaupī-
jumu vai palielinājumu nevar precīzi prognozēt.

• Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā - Nav attiecināms.

• Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi līdzšinējo kār-
tību nemainīs.

• Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2020/16

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
2016. gada 22. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 2016/4 “Krustpils novada 
pašvaldības nolikums”” 

APSTIPRINĀTI
 ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020. gada 16. decembra lēmumu
(sēdes protokols Nr. 22, 5. punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. 2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.2.7. Antūžu pamatskola.”
2. Svītrot 16.2. apakšpunktu.
3. Aizstāt 19. punktā vārdus “likums “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un ka-

pitālsabiedrībām”” ar vārdiem “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likums”.

4. Svītrot 20. punktā vārdu “Dome”.
5. Svītrot 32.20. apakšpunktu.
6. Papildināt 38.22. apakšpunktu aiz vārda “paredzēti” ar vārdiem “likumos, Ministru 

kabineta noteikumos”.
7. Izteikt 59.1 punktu šādā redakcijā:
“59.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota vi-

deokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis sēdes laikā 
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas 
sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts 
noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.”

8. Izteikt 86.1 punktu šādā redakcijā:
“86.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota video-

konference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts domes sēdes lai-
kā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes 
sēdes norises vietā, vai, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts 
noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta nepieciešamības pamatojums - Jāizdara grozījumi Krustpils novada pašvaldības 
nolikumā atbilstoši grozījumiem likuma “Par pašvaldībām” 34. panta pirmajā daļā un 56. pan-
ta otrajā daļā un jānosaka, ka domes sēžu un komiteju sēžu norisē tiek izmantota videokon-
ference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) ne tikai gadījumos, ja domes deputāts sēdes 
laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes 
sēdes norises vietā, bet arī, ja attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts no-
teikusi pulcēšanās ierobežojumus. Pārējie grozījumi izdarāmi pārņemot Antūžu pamatskolu 
pakļautībā, kā arī atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldī-
bas likuma regulējumam.

Īss projekta satura izklāsts - Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, ja domes 
deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 
komandējuma, vai izsludinātās ārkārtējās situācijas vai pulcēšanās ierobežojumu dēļ nevar 
ierasties domes sēdes vai komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs vai komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota video-
konference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Antūžu pamatskola kļūst par pakļautības 
iestādi. Atbilstoši normatīvajam regulējumam, svītrota domes priekšsēdētājam pārstāvība kā 
kapitāldaļu turētājam, un izpilddirektora pienākumu apjoms tiek paplašināts, kuru noteiks 
likumi un attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.   

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Neietekmē.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - 

Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām - Domes priekšsēdētājs vai komitejas 

priekšsēdētājs varēs noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota video-
konference atbilstoši esošajai situācijai.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav bijušas.

Domes priekšsēdētāja 
vietniece K. Brūniņa

16.decembra Domes sēdē 
pieņemtie lēmumi:

1. Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā (apstiprināts)
2. Par grozījumiem Grāmatvedības kārtošanas noteikumos (apstiprināts)
3. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/16 “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 

2016.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības 
nolikums”” (apstiprināts)

4. Par nomas līguma slēgšanu par  pašvaldībai piederošu telpu (apstiprināts)
5. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu (apstiprināts)
6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu (apstiprināts)
7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu (apstiprināts)
8. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā (apstiprināts)
9. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā (apstiprināts)
10. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā (apstiprināts)
11. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā (apstiprināts)
12. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā (apstiprināts)
13. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils 

novadā (apstiprināts)
14. Par nekustamā īpašuma “Kamoliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavinā-

šanu (apstiprināts)
15. Par nekustamā īpašuma “Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavi-

nāšanu (apstiprināts)
16. Par precizējumiem Krustpils novada pašvaldības transporta pakalpojumu cenrādī 

(apstiprināts)
17. Par grozījumiem 20.01.2016. Krustpils novada domes lēmumā Nr. 6, protokols Nr.1 

“Par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktora saimes (apakšsai-
mes) apstiprināšanu”. (apstiprināts)

Kontaktinformācija 
atašienes pagasts Ilona Zalāne - 29424912, ilona.zalane@krustpils.lv

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

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

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

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

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 26633737, ineta.seinova@krustpils.lv
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Pansionātā “Jaunāmuiža” 
situācija stabilizējas, darbinieki 
atgriežas no karantīnas

Decembra sākumā pan-
sionātā “Jaunāmuiža” lie-
lākajai daļai darbinieku 
un klientu tika konstatēts 
COVID – 19 vīruss. Šobrīd 
situācija pansionātā ir stabi-
lizējusies – vīrusa izplatība 
tiek kontrolēta un darbinie-
ki atgriežas no pašizolācijas, 
karantīnas. 

Pēdējais 2020.gada mē-
nesis pansionātā ir bijis 
smags gan fiziski, gan mo-
rāli. Lielais inficēto klientu 
un darbinieku skaits lika 

saskarties ar vēl nebijušām 
grūtībām – būtiski trūka 
darba roku. Tomēr, patei-
coties pansionāta darbinie-
kiem, kuri veica  savu darbu 
– ar daudzām virsstundām 
– mēs tikām ar to galā un 
visi klienti tika aprūpēti. 

Esmu ļoti pateicīga darbi-
niekiem, kuri turpināja veikt 
savus pienākumus, pat tad, 
kad tas nebija viegli. Viņu 
darbs bija un tiks novēr-
tēts, un atbilstoši atalgots. 
Decembra nogalē darbi-

niekiem tika izmaksātas 
naudas balvas, pateicībā 
par paveikto darbu šī gada 
laikā. 

Daudzi klienti un darbi-
nieki vīrusu ir pārslimojuši 
bez simptomiem vai vieglā 
formā  – ar minimālām sa-
slimšanas pazīmēm. Tomēr  
ne visiem organismi ir pie-
tiekoši spēcīgi, daudziem 
ir vairākas citas hroniskas 
slimības, kas, diemžēl, sli-
mošanas gaitu padara sma-
gāku.  

Pansionātā joprojām 
turpinām veikt COVID – 19 
vīrusa testus, lai pārliecinā-
tos, ka vīruss neatgriežas ar 
jaunu uzplaiksnījumu. Tiek 
ievēroti visi nepieciešamie 
epidemioloģiskās drošības 
noteikumi un tiek veiktas 
visas nepieciešamās darbī-
bas, lai neļautu vīrusam iz-
platīties tālāk. 

Pansionāta “Jaunāmuiža” 
Direktore

Solvita Geduša

Ziemassvētku pasākums 
Mežāres pamatskolā

Uz egļu zariem lēni sasnieg 
sniegs, 
Katrs kaut ko cer un kaut ko 
gaida. 
Nāk Ziemassvētki, klusi at-
nāk prieks, 
Sirds paliek gaišāka, un acis 
smaida.

Arī mūsu skolā decem-
brī gaisā virmoja svētku 
gaidas. Paralēli intensīvam 
mācību darbam ļoti cītīgi 
gatavojāmies arī svētkiem, 
gaidījām Ziemassvētkus – 
rotājām telpas, mācījāmies 
dziesmas un lugas tekstu. 
Semestra noslēgumā 18. 
decembrī ieskandējām 
Ziemassvētkus.

Izrotātā eglīte gaidīja 
pie skolas durvīm. Bērni, 
skolotāji, skolas darbinie-
ki – visi mēs darbojāmies 
ārā. Ziema arī mūs nepievī-
la, apdāvināja ar bagātīgu 

sniegu. Likās, ka mēs esam 
īstā ziemas pasakā. Ļoti in-
teresanti bija noklausīties 
Ziemassvētku ticējumus 
un uzzināt, kā pareizi svi-
nēt mūsu mīļākos svētkus.

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

Saka, ka aktīva atpūta 
atbrīvojot prātu un dvēseli. 
Mūzikas skolotāja I. Venče-
le iesaistīja bērnus rotaļās 
un dejās, pavadot visu ar 
dziesmām.

Pasākuma noslēgumā 
visi skolēni pie skolas eglī-
tes skaitīja dzejoļus vai ap-

sveikumus, jo viņus gaidīja 
liels maiss ar dāvanām, ko 
bija atsūtījis Ziemassvētku 
vecītis.

Skolas teātra pulciņa 
vadītāja Inna Sakoviča

Turpinot iesākto tradī-
ciju ceturto gadu Mežāres 
pamatskolā norisinājās 
Labdarības akcija, kuras 
laikā tiek apdāvināti biju-
šie pensionētie skolas dar-
binieki. Skolēni ar saviem 
vecākiem, skolotāji bija at-
saucīgi un sarūpēja dāva-
nas, kuras tika nogādātas 
18.decembrī. Pateicībā par 
ieguldīto darbu Mežāres 
pamatskolā, patīkamu Zie-
massvētku pārsteigumu 
saņēma septiņas bijušās 
skolas darbinieces - Gaļina 
Gorodņičeva, Teresa Sem-
jonova, Ģertruda Bogda-
nova, Jevdokija Žukova, 
Raisai Volkova, Jevdokija 
Vorobjova un Antoņina 
Kaprijana.

Paldies visiem, kas pie-
dalījās Labdarības akcijā un 
vēlu ik katram izjust devēja 
un saņēmēja prieku. Esmu 
pārliecināta, ka, darot labu 
citiem, arī paši kļūstam la-
bāki un laimīgāki…

Ilona Golovceva, Mežāres 
pamatskolas direktore

Laikā, kad uz ūdenstil-
pēm veidojas ledus kārta, 
Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) 
aicina būt piesardzīgiem, 
jo ledus kārta joprojām ir 
ļoti plāna un atrasties uz 
ūdenstilpju ledus ir bīsta-
mi!  Ik gadu ziemas periodā 
vairāki desmiti cilvēku ie-
lūzt ledū un noslīkst. 

To, cik ledus ir mānīgs, 
apliecina arī notikums Lu-
dzā, kur izdevās glābt ledū 
ielūzušu cilvēka dzīvību. 
9.decembrī VUGD Latgales 
reģiona Ludzas daļa saņē-
ma informāciju, ka Ludzā 
ūdenstilpē slīkst cilvēks. Uz 
notikumu izbrauca autocis-
terna, bet daļas komandie-
ris Jānis Klodāns nevarēja 
palikt malā un kopā ar vada 
komandiera vietnieku Aldi 
Guitanu arī devās uz noti-
kuma vietu ar vieglo auto-
mašīnu. Abas automašīnas 
steidzās uz notikuma vietu 
pa dažādiem maršrutiem, 
lai ātrāk atrastu glābjamo. 
Pirmie notikuma vietā iera-
dās J.Klodāns un A.Guitans 
un steidzās glābt nelaimē 
nonākušo cilvēku. 

Kā stāsta J.Klodāns: “Sā-
kumā ledus izskatījās notu-
rīgs, taču pieejot 20 metru 
tuvumā glābjamajam, tas 
sāka plaisāt un krakšķēt, 
tāpēc J.Klodāns turpināja 
tuvoties pa ledu līšus uz 
vēdera. Glābjamais nemitī-
gi atkārtoja, ka vairs nevar 
noturēties un nespēja aiz-
ķerties aiz mieta, ko viņam 
pasniedzu. Ar mietu aizā-
ķēju glābjamo aiz kapuces, 
taču kapucei sāka vērties 
vaļā rāvējslēdzējs un vairs 
nevarēju noturēt glābja-
mo virs ūdens, atrodoties 
drošā attālumā. Tāpēc pie-
ņēmu lēmumu, turēdamies 
aiz virves, kuras otru galu 

turēja kolēģis, turpināt 
tuvoties glābjamajam un 
arī ielūzu ledū. Atrodoties 
ūdenī, man izdevās notu-
rēt cilvēku virs ūdens līdz 
ieradās palīdzība.”

Jāatceras, ka ledus kārta 
uz ūdenstilpēm neveidojas 
vienmērīgi. Tā ir biezāka 
pie krastiem, bet ūdens-
tilpes vidū var būt plāna. 
Tāpēc cilvēkiem bieži vei-
dojas maldīgs priekšstats, 
ka ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi 
ielūzis ledū:

• saglabāt mieru!
• turēt galvu virs ūdens 

– var galvu mazliet atmest 
atpakaļ;

• nevajag haotiski kus-
tēties, zaudējot spēkus, tā 
vietā vienmērīgi kustināt 
kājas, it kā griežot velosi-
pēda pedāļus;

• elpot pēc iespējas lēnāk 
un dziļāk;

• ja iespējams skaļāk 
saukt palīgā;

• ja soma vai smags mē-
telis velk Jūs uz leju, var 
mēģināt noņemt tos.

• ledus ir plāns vietā, kur 
Jūs ielūzāt, bet tā vietā, kur 
Jūs stāvējāt pirms iekritāt, 
jābūt noturīgākam.

• pagriezties ar seju uz to 
vietu, no kurienes Jūs atnā-
cāt un nolikt rokas uz ledu, 
izstiept rokas cik iespējams 
tālāk. Mēģināt uzgulties uz 
ledus malas ar krūtīm un 
mēģināt izstumt sevi no  
ūdens.

• nevajag uzreiz celties 
kājās, labāk ritināties prom 
no bīstamās vietas. Rāpot 
uz krastu pa to pašu ceļu, 
pa kuru atnācāt.

• tiekot krastā neapstā-
ties, bet doties uz tuvāko 
silto vietu skrienot.

Lai sekmīgi izkļūtu no 
ledus, makšķerniekiem ie-

teicams ņemt līdzi dažādus 
palīglīdzekļus – ledus irbu-
ļus vai āķus, ar kuru palīdzī-
bu var ieķerties ledū un tā-
dējādi izvilkt sevi ārā. Labs 
risinājums ir pilns mak-
šķerēšanas tērps, kuram ir 
peldfunkcija vai glābšanas 
veste, kas ļaus pēc ielūša-
nas ledū peldēt pa ūdens 
virsu.

Ko darīt, ja Jūs redzat, 
ka kāds cilvēks ir ielūzis:

• jāzvana 112, dispeče-
ram jānosauc adrese vai 
izskaidro, kā piebraukt pie 
notikuma vietas, jāatbild 
uz visiem dispečera jautā-
jumiem;

• lai palīdzētu, ielūzu-
šajam jātuvojas rāpus vai 
guļus, netuvojoties līdz 
pašai ielūzuma vietai. Ielū-
zušajam apmēram no 2 – 5 
metru attāluma jāpamet 
aukla, sasieti apģērba ga-
bali, garš koks vai kāds cits 
priekšmets. Ja glābēji ir vai-
rāki, jāievēro, ka vienam no 
otra jāatrodas 2 – 3 metru 
attālumā;

• izvelkot cietušo uz le-
dus vai pašam izkļūstot uz 
ledus, rāpus jāvirzās prom 
no bīstamās vietas līdz 
krastam.

VUGD aicina iedzīvotā-
jus būt līdzatbildīgiem, ne-
riskēt ar savu veselību un 
dzīvību, kā arī nepaiet vien-
aldzīgi garām, ja redzat, ka 
bērni vai jaunieši slidinās 
pa nedrošo ledu – brīdiniet 
viņus par bīstamību. Savu-
kārt, ja pamanāt, ka cilvēki 
ir aizgājuši pārāk tālu no 
krasta vai arī, ja cilvēks ir 
ielūzis ledū, nekavējoties 
zvaniet 112!

Ilze Dāme - Birziņa
VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas 
nodaļas vecākā speciāliste

VUGD atgādina: atrasties uz 
ūdenstilpju ledus ir bīstami
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Paziņojums par sadzīves atkritumu 
tarifa maksas pieaugumu

2020. gada 23. novem-
brī Saeima ir apstiprinājusi 
grozījumus Dabas resursu 
likumā, kas paredz, ka no 
2021. gada 1. janvāra no 
pašreizējiem 50 EUR/t (spē-
kā no 2020. gada 1. janvā-
ra - 31. decembrim) uz 65 
EUR/t (laika periodam no 
2021. gada 1. janvāra – 31. 
decembrim) tiek paaugsti-
nāta dabas resursu nodokļa 
(DRN) likme par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos. Pare-
dzams DRN likmes pieau-
gums arī turpmākajos ga-
dos: 2022. gadā – 80 EUR/t; 
2023. gadā – 95 EUR/t.

Atkritumu apsaimnieko-
tāja  SIA "Spunģēni-Dauga-
vieši" izmaksas par vienas 
tonnas sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģe-
nerācijas  paliek nemainī-
gas, taču sakarā ar likumā 
ietverto DRN likmes ikga-
dēju pieaugumu, atkritumu 
apsaimniekošanas  tarifs 
pieaugs proporcionāli SIA 
"Vidusdaugavas SPAAO" 
poligona “Dziļā Vāda” atkri-
tumu apglabāšanas tarifa 
pieaugumam. No 2021. 
gada 1. janvāra par nešķi-
roto sadzīves atkritumu 
noglabāšanu "Dziļā vāda" 
poligonā būs jāmaksā 77,87 
EUR/t, kur iekļauts arī DRN 
likmes pieaugums no 50,00 
EUR/t uz 65,00 EUR/t.

Saskaņā ar Krustpils 

novada domes sēdes 
28.12.2017 lēmumu Nr.22 
un SIA “Spuņģēni-Dauga-
vieši” 2020. gada 18. de-
cembrī  izdoto rīkojumu, 
sākot ar 2021. gada 1. feb-
ruāri ir noteikti sekojoši at-
kritumu apsaimniekošanas 
tarifi:

a) atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs par 1 (vienu) 
kubikmetru EUR 24,27 ar 
PVN (maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 8, 08 EUR bez PVN un 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kas 
veido 11,98 EUR bez PVN);

b) atkritumu apsaim-
niekošanas tarifs vienam 
daudzdzīvokļu mājas iedzī-
votājam mēnesī EUR 2,38 
ar PVN (maksa par sadzī-
ves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 0,80 EUR bez PVN un 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kas 
veido 1,17  EUR bez PVN);

c) atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs viensētās 

dzīvojošajiem par vienu 
120 l maisu EUR 3,52 ar PVN 
(maksa par sadzīves atkritu-
mu savākšanu, pārvadāša-
nu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos ak-
tos noteiktajām darbībām 
ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas, kas veido 1,18 
EUR bez PVN un Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu 
poligonos, kas veido 1,73  
EUR bez PVN).

SIA “Spunģēni-Daugavie-
ši” aicina Krustpils novada 
iedzīvotājus noslēgt atkri-
tumu apsaimniekošanas 
līgumu – jo likumdošana 
nosaka, ka ikvienam iedzī-
votājam ir pienākums pie-
dalīties  pašvaldības orga-
nizētajā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanā, tai skaitā 
atkritumu dalītajā savākša-
nā.

Novada iedzīvotājiem ir 
iespēja atkritumu konteine-
rus (240 l) nopirkt- 45 EUR 
gab. vai iznomāt- 3,75 EUR/
mēnesī.

Papildu informācija pa 
tel. 65237617; 26388004  
vai sūtot uz e-pastu spun-
geni-daugaviesi@inbox.lv, 
vai ierodoties personīgi SIA 
“Spunģēni-Daugavieši” A1 
kabinets (pagrabstāvā), Rī-
gas iela 150A, Jēkabpils.

SIA “Spunģēni – 
Daugavieši” 

Krustpils novada pašvaldība īstenoja Lauku 
atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000001 
“Autostāvvietas izveide Krustpils novada 
Kūku pagasta Kūku ciemā” ietvaros

Krustpils novada paš-
valdība īstenoja Lau-
ku atbalsta dienesta 
apstiprināto projek-
tu Nr. 19-05-AL24-
A019.2201-000001 “Auto-
stāvvietas izveide Krust-
pils novada Kūku pagasta 
Kūku ciemā”. Projekta 
ietvaros Kūku pagasta 
Kūku ciemā - pretī daudz-
dzīvokļu dzīvojamai mā-
jai "Kūkas 5" Krustpils 
novada pašvaldība atbil-
stoši Latvijas valstī no-
teiktiem standartiem un 
būvnormatīviem izbūvē-
ja asfaltbetona seguma 
autostāvvietu 20 viegla-
jām automašīnām un 1 

apgaismojuma balstu ar 
LED gaismekli. Autostāv-
vieta ir brīvi pieejama 
ikvienam iedzīvotājam 
un tā nodrošinās augstu 
komforta un satiksmes 
drošības līmeni Kūku cie-
mā, kā arī veicinās patīka-
mu, komfortablu un estē-
tisku dzīves vidi.

Autostāvvietas izveides 
būvniecības darbus veica 
būvuzņēmējs SIA “Krust-
pils”. Lai arī darbu izpildes 
termiņi tika kavēti, darbi 
tomēr tika pabeigti atbil-
stoši noslēgtā būvdarbu 
līguma nosacījumiem, 
ievērojot darba drošības 
un ugunsdrošības notei-

kumus. 
Projekta kopējās attie-

cināmās izmaksas sastā-
da EUR 19479.21, ELFLA 
fonda finansējums ir EUR 
17531,29 un pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 
EUR 1947,92. Projekta va-
dību nodrošināja Krust-
pils novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas projek-
tu koordinatore Tamāra 
Latiševa.

Krustpils novada 
pašvaldība

Attīstības nodaļas 
Projektu koordinatore

 Tamāra Latiševa 

Krustpils novada pašvaldība ar 
Zivju fonda finansiālu atbalstu un 
savu līdzfinansējumu veiksmīgi 
īstenoja zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrādes projektu

Krustpils novada paš-
valdība sadarbībā ar 
uzņēmumu SIA “Sald-
ūdeņu risinājumi” veik-
smīgi īstenoja projektu 
Nr.2.2.“Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Baļotes ezeram”. 
Izpētes mērķis bija iegūt 
vēsturiskos datus par Ba-
ļotes ezeru no pieejamiem 
datu reģistriem, uzraudzī-
bas programmām, iepriekš 
veiktajiem pētījumiem, 
publikācijām, u.c. avotiem, 
kā arī novērtēt zivju barī-
bas bāzi, zivju sugu sastāvu 
un biomasu, to augšanas 
ātrumu, barošanās paradu-
mus un veikt vienu pētnie-
cisko kontrolzveju.  

Lai iegūtu informāciju 
par zivju sugu sastāvu Ba-

ļotes ezerā, to augšanas 
ātrumu un barības bāzi, 
SIA “Saldūdeņu risinājumi” 
pētnieki veica pētniecisku 
kontrolzveju, kā rezultātā 
tika paņemti zivju sugu 
paraugi ar tīkliem dažādās 
ūdenstilpes horizontālās 
un vertikālās zonās. Pie-
mēram: dažādos dziļumos, 
vietās ar dažādu aizaugu-
mu, dažādos attālumos 
no krasta. Izstrādātajā do-
kumentā ir novērtēts zivju 
sugu sastāvs, aprēķināts 
augšanas ātrums un no-
skaidroti zivju barošanās 
paradumi, kā arī ir ietverts 
apraksts par ezera zivsaim-
niecisko potenciālu zivju 
sugām, kuras ir nozīmīgas, 
aizsargājamas un saudzē-
jamas. Baļotes ezeram  tika 

sagatavotas rekomendā-
cijas zivju resursu tālākai 
apsaimniekošanai, kuras 
ir nepieciešamas novada 
pašvaldības Vides un civi-
lās aizsardzības dienesta 
speciālistiem, lai nodroši-
nātu sekmīgu un situācijai 
atbilstošu Baļotes ezera 
apsaimniekošanu. 

Krustpils novada pašval-
dība ir pateicīga SIA “Sald-
ūdeņu risinājumi” pētnie-
kiem par ieguldīto darbu 
un labu sadarbību!  

Ar zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumiem 
Baļotes ezeram var iepazī-
ties: https://www.krustpils.
lv/pasvaldiba/attistibas-
planosanas-dokumenti 

Projekta kopsumma 
sastāda EUR 3872,  Zivju 
fonda finansējums – EUR 
3446,08 un Krustpils nova-
da pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda EUR 425,92. 

Krustpils novada 
pašvaldības

Attīstības nodaļas 
Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa 

Krustpils novada pašval-
dība veiksmīgi īstenoja Ziv-
ju fonda apstiprināto pro-
jektu Nr.11 “Zivju resursu 
aizsardzība Krustpils nova-
da ūdenstilpēs 2020. gadā, 
2. kārta” un projektu Nr.3 
“Zivju resursu aizsardzība 
Krustpils novada ūdenstil-
pēs 2020. gadā, 3. kārta”. 

Projekta Nr.11 “Zivju re-
sursu aizsardzība Krustpils 
novada ūdenstilpēs 2020. 
gadā, 2. kārta” ietvaros tika 
iegādāta pārvietojamā vi-
deonovērošanas sistēma 
ar saules bateriju - paneli.  
Pārvietojamo videonovē-

rošanas sistēmu ar saules 
bateriju – paneli piegādā-
ja un uzstādīja uzņēmums 
SIA “Videoprojekts Baltija”.  
Projekta kopējās izmaksas 
sastādīja EUR 3220. Projek-
tu līdzfinansēja pilnā ap-
mērā Zivju fonds. 

Savukārt, projekta Nr.3 
“Zivju resursu aizsardzība 
Krustpils novada ūdens-
tilpēs 2020. gadā, 3. kār-
ta” ietvaros tika iegādātas 
divas profesionālas meža 
kameras. Meža kameras 
piegādāja uzņēmums SIA 
“EMEM”. Projekta kopējās 
izmaksas sastāda EUR 880, 

no tiem Zivju fonda finan-
sējums sastāda EUR 700 un 
Krustpils novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums sastā-
da EUR 180.

Ar iegādāto aprīkojumu 
Vides un civilās aizsardzī-
bas dienesta speciālisti 
spēs kvalitatīvi veikt zivju 
resursu aizsardzības pasā-
kumus, nodrošinot ūdens-
tilpju pastiprinātu kontroli 
un uzraudzību ikdienā gan 
Krustpils novada ūdenstil-
pēs, gan Daugavā Jēkab-
pils pilsētas teritorijā.  

Krustpils novada pašval-
dība ir pateicīga Zivju fon-
dam par finansiālu atbalstu 
un labu sadarbību! 

Krustpils novada 
pašvaldības

Attīstības nodaļas 
Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa

Krustpils novada pašvaldība ar 
Zivju fonda finansiālu atbalstu 
īstenoja divus zivju resursu 
aizsardzības projektus 
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Amatniecības centrā “Māzers” 
īstenots projekts ‘’NOTVERT UN 
PATURĒT GAISTOŠO: Pētera Viļumsona 
steļļu uzbūves, darbības un aušanas 
principu apguve’’

Amatniecības centrs “Mā-
zers” sadarbībā ar biedrību 
,,Vīpes stils” iegādājās Pē-
tera Viļumsona izgudrotās 
stelles, kādu līdz šim centrā 
nebija. Šādas vienpaminas 
pusmehāniskās stelles Latvi-
jā ir liels retums un daudzas, 
kas saglabājušās, nav darba 
kārtībā. Pētera Viļumsona iz-
gudrojums 20. gadsimta sā-
kumā ļāva daudz īsākā laikā 
noaust gatavu audumu un 
sniedza iespējas dažādu sa-
režģītu rakstu izveidē.

Lai nodrošinātu šī unikālā 
kultūras mantojuma sagla-
bāšanu, amatniecības centrs 
“Māzers” šajā gadā kļuva par 
vienu no nedaudzajām vie-
tām Latvijā, kur iespējams 
apgūt prasmes aušanā Pēte-
ra Viļumsona stellēs. 

Ar “Latvijas valsts mežu” 
un Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstītās “Zemgales Kul-
tūras programmas 2020” at-
balstu laika posmā no 2020. 
gada 1. maija līdz 2020.gada 
15. decembrim  tika īstenots 
projekts “NOTVERT UN PA-
TURĒT GAISTOŠO: Pētera 
Viļumsona steļļu uzbūves, 
darbības un aušanas princi-
pu apguve”.

 Projekta gaitā aušanas 

pasniedzējas Maijas Kulako-
vas vadībā notika 80 stundu 
apmācība steļļu sagatavo-
šanā darbam un aušanas 
prasmju apgūšana, seno 
perfokaršu izpēte, rakstu zī-
mēšana un jaunu perfokaršu 
izgatavošana, kā arī paraugu 
audekla aušana. Ar plašām 
teorētiskajām un praktiska-
jām zināšanām 2 lekcijās da-
lījās tautas lietišķās mākslas 
studijas "Rīdze" vadītājs Mā-
ris Maniņš.

Noslēdzot projektu, amat-
niecības centrs “Māzers” aici-
na iepazīt pusmehāniskajās 
stellēs austu audumu raks-
tus virtuālajā izstādē ,,Pētera 
Viļumsona steļļu raksti”. Iz-
stādē var vērot gan apmācī-
bu laikā tapušos audumus, 
kas tapuši, izmantojot pašu 
dalībnieku veidoto perfokar-
ti, gan  citu audēju saglabāto 
mantojumu.

Izstādē redzams Olgas 
Klušas no Krustpils novada 
Mežāres darinātais audums, 
ko tā nodevusi Valijai Dum-
brovskai. No Līvānu puses 
atceļojušas Annas Bogdā-
nes 20. gadsimta 70. gados 
austās segas un galdauti, ko 
nodevis audējas dēls Kārlis 
Bogdāns. Bet Vidzemē tapu-

šie raksti nākuši no Sarkaņu 
amatu skolas audējām Ma-
donas novadā un SIA “Mailī-
šu fabrikas” Ērgļos.

Īpaši vērtīgi rakstu paraugi 
un segu fotogrāfijas izstādei 
iegūtas no Krustpils novada 
Kūku pagasta Medīlām. Au-
dēja Anita Zemīte aušanas 
prasmes Viļumsona stellēs 
pārmantojusi gan no savas 
mātes Zentas Blūmentāles, 
gan studējusi lietišķās māks-
las vidusskolā Rīgā. Daudzu 
gadu garumā kopā ar māti 
noausts ne viens vien rakstu 
veids tieši Viļumsona pusau-
tomātiskajās stellēs. Bagātais 
pūrs ikdienā glabājas greznā, 
otējumiem rotātā lādē lauku 
sētā un mazliet no šī vērtīgā 
audējas darba skatāms arī 
šajā izstādē.

Virtuālā izstāde “Viļum-
sona steļļu raksti” skatāma 
neierobežotu laiku amatnie-
cības centra “Māzers” sociālo 
tīklu profilos Facebook un 
Draugiem.lv, kā arī Krustpils 
novada pašvaldības mājas-
lapā krustpils.lv. Aicinām 
ikvienu papildināt virtuālo 
izstādi, sūtot Pētera Viļumso-
na stellēs austu rakstu fotog-
rāfijas uz e-pastu mazers@
krustpils.lv.

Projekta “NOTVERT UN 
PATURĒT GAISTOŠO: Pētera 
Viļumsona steļļu uzbūves, 
darbības un aušanas princi-
pu apguve” kopējās izmak-
sas sastādīja 1390,00 EUR, 
no tiem Zemgales kultūras 
programmas un VKKF pado-
mes apstiprinātais finansē-
jums -  1200,00 EUR.

Sagatavoja Jānis Dzimtais
Vīpes amatniecības 

centrs ,,Māzers”

Krustpils novada pašvaldība 
saņem portatīvos datorus

Krustpils novada pašval-
dība 18.decembrī no Izglī-
tības un zinātnes ministri-
jas organizētā datoru ie-
pirkuma saņēmusi 36 por-
tatīvos datorus, kuros tiks 
uzstādītas nepieciešamās 
programmas un nodoti 
četrām novada skolām.

Saņemtie portatīvie 
datori palīdzēs īstenot at-
tālināto mācību procesu 
un uzlabos tehnoloģisko 
nodrošinājumu skolās, tā-
dējādi mazinot Covid-19 
krīzes seku ietekmi.

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Justīne Iie

““Kas darbu nedara, 
tas par darbu runā. 

Kas darbu nespēj, 
tas darbu kritizē. 

Kas darbu dara, tas klusē, 
un darbs par viņu runā.” 

- Rainis

Decembra nogalē paziņoti konkursa 
„Labākais darbā ar jaunatni 2020" uzva-
rētāji – nomināciju „Straujākais lēciens 
darbā ar jaunatni attīstībai pašvaldībā” 
saņēma Krustpils novada pašvaldība.

Krustpils novads atzinīgo novēr-
tējumu saņēma par izstrādāto pirmo 
jaunatnes politikas plānošanas doku-
mentu pašvaldībā - Krustpils novada 
Jaunatnes politikas attīstības plānu 
2020.-2026.gadam - , kas definē jaunat-
nes politikas vīziju, mērķus, rīcības vir-
zienus, īstenojamos pasākumus, kā arī 
sasniedzamos rezultatīvos un politikas 
rezultātus un tam nepieciešamo finan-
sējumu. Tāpat novērtējums sniegts par 
regulāri īstenotajām aktivitātēm – dis-
kusijām ar dažādu ekspertiem, apmācī-
bām, meistarklasēm un dažādiem pa-
sākumiem, t.sk. jauniešu godināšanas 
pasākumu “Krustpils novada Jaunatnes 
gada balva”. 

Pēdējo divu gadu laikā darba ar jau-
niešiem attīstīšana un nostiprināšana ir 
kļuvusi par vienu no Krustpils novada 
pašvaldības prioritātēm.

“Ir prieks, ka darbs ar jaunatni paš-
valdībā attīstās un pašvaldībā veidojas 
tāda vide, kurā dzīvo, mācās un strādā iz-
augsmē ieinteresēti jaunieši. Vēl jo lielāks 
prieks par Krustpils novada jauniešiem, 
kuri gatavi rīkoties, darboties, iesaistīties, 
mācīties, pilnveidoties. Tāpat prieks ir par 
tiem cilvēkiem, kuri ar savu darbību atbal-
sta un iedvesmo jauniešus,” atzsīt Krustpils 
novada pašvaldības tūrisma un jaunatnes 
lietu speciāliste Angelīna Tukiša. “Šī balva 
nav tikai līdz šim paveiktā novērtējums, tā 
ir arī pamudinājums, motivācija turpināt 
darbu. Ikdienas darba ritmā es ikvienam 
novēlu atrast laiku domās izkāpt no bildes 
un ieraudzīt pilnīgu attēlu, lai novērtētu 

savu paveikto un saprastu, ko vajadzētu 
darīt vēl, lai nākotnē varētu lepoties vēl 
vairāk.” 

Konkursu „Labākais darbā ar jaunatni 
2020” organizē Izglītības un zinātnes mi-
nistrija, lai deviņās nominācijās novērtētu 
pašvaldības, darbā ar jaunatni iesaistīta-
jām personas, kā arī jaunatnes organizāci-
jas un biedrības, kas veic darbu ar jaunat-
ni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvali-
tātes uzlabošanā.

Krustpils novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie 

Krustpils novada pašvaldība 
saņem novērtējumu par straujāko 
izaugsmi darbā ar jaunatni
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Ceļojums Mandarīnu zemē
Daudzu gadu garumā 

Antūžu pamatskolas kolek-
tīvs sadarbojas ar kultūras 
biedrību „Alternatīvā Rea-
litāte”. Ziemassvētku laikā 
parasti mūsu skolas labā-
kie jaunāko klašu skolēni 
ceļoja uz Rīgu, lai biedrības 
radošajā centrā piedalītos 
Mandarīnu zemes pasāku-
mā.

Valstī noteikto ierobežo-
jumu dēļ šogad brauciens 
izpalika, bet biedrības „Al-
ternatīvā Realitāte” dar-
binieki atrada alternatīvu 
iespēju un aicināja bērnus 
piedalīties tiešsaistes pa-
sākumā „Mandarīnu zeme 
2020”, izmantojot Zoom 
platformu.

16.decembrī jaunāko 
klašu skolēniem, kā arī 
mūsu Cerību bērniem tika 
uzburta īsta Ziemassvētku 
pasaka, kuras laikā bērni 
paši varēja aktīvi līdzdar-
boties. Pasakas varoņi pa-
stāstīja un parādīja pār-
steidzošu Ziemassvētku 

stāstu un kopā ar bērniem 
veica īstu detektīvu izmek-
lēšanu. Pasakas gaitā bērni 
nokļuva maģijas pasau-
lē, kur zagļi bija aiznesuši 
burvju pulksteni. Bet – ja 
nav pulksteņa, nav arī Zie-
massvētku! Mūsdienīgās 
pasakas galvenais varonis  
Blogeris maģijas pasaulē 
vadīja ziņu reportāžu un 
palīdzēja bērniem veikt 
uzdevumus, kā arī izmek-
lēt noslēpumaino zādzību. 
Mūsu skolēni ļoti nopietni 
sekoja līdzi notikumiem, ik 
pa brīdim nonākot izvēles 
priekšā, pa kuru ceļu tā-
lāk doties. Katrs bērns tika 
arī pie savas burvju cepu-
res un izgatavoja burvju 
spoguli. Pasakā  darbojās 
Cepurnieks, Feja, briedis 
Rūdolfs, dāvanu fabrikas 
direktors, labais  Santa un 
viņa brālis. Brāļi Santas ie-
mācīja  bērniem, cik svarīgi 
ir cienīt vienam otru, kā arī 
to, ka citiem cilvēkiem nav 
jācieš mūsu kļūdu dēļ. Mī-

lestības un sapratnes vārdā 
Ziemassvētki tika izglābti, 
dāvanas bērniem iesaiņo-
tas.

Liels bija skolēnu pār-
steigums, kad pasakas no-
beigumā gar skolas logiem 
pagalmā pastaigājās rūķi 
un pamāja bērniem, sū-
tot sveicienus. Burvestība 
darbojās – klasēs nezin no 
kurienes uzradās īstas sal-
dumu paciņas, arī manda-
rīni no Mandarīnu zemes. 
Bērni bija laimīgi.

Antūžu pamatskolas ko-
lektīvs izsaka sirsnīgu pa-
teicību kultūras biedrībai 
„Alternatīvā Realitāte” par 
ieguldīto darbu, dāvājot 
Ziemassvētku prieku mūsu 
bērniem. Uz tikšanos un sa-
darbību jaunajā gadā!

Antūžu pamatskolas 
direktora vietniece 

audzināšanas jomā 
I.Fokičeva

Kampaņā Vislatvijas “Elektronikas 
šķiratlons” Krustpils novadā pārstrādei     
nodots 9100kg elektronikas

Lai vērstu uzmanību 
nolietotās elektrotehni-
kas ietekmei uz vidi, kā arī 
veicinātu to šķirošanu un 
pārstrādi, Latvijas Zaļais 
punkts sadarbībā ar SIA 
“Eco Baltia vide” un vei-
kaliem “top!” no šā gada 
aprīļa līdz novembrim īs-
tenoja kampaņu “Elektro-
nikas šķiratlons”. Tās laikā 
iedzīvotāji vairāk nekā 40 
šķirošanas laukumos, kā arī 

klātienē savās mājvietās un 
uzņēmumos nodeva ko-
pumā 410 386 kilogramus 
elektrotehnikas, kas apjo-
ma ziņā pielīdzināms aptu-
veni 35 trolejbusu kopējai 
pašmasai.

Kampaņas divos pos-
mos kopā piedalījās vairāk 
nekā 6600 iedzīvotāju no 
visas Latvijas. Visi dalībnie-
ki, kuri akcijas laikā nodeva 
pārstrādei jebkāda veida 

elektroiekārtas, piedalījās 
izlozē par noderīgām bal-
vām - pirmajā posmā par 
jaunu televizoru, kā arī gan 
pirmajā, gan otrajā posmā 
par veikalu “top!” dāvanu 
kartēm.

Latvijas Zaļā punkta 
kopā ar partneriem īsteno-
tās kampaņas “Elektronikas 
šķiratlons” pirmais posms 
sadarbībā ar vides apsaim-
niekošanas uzņēmumu 
“ZAAO” un citiem partne-
riem reģionos tika īstenots 
vairāk nekā 40 atkritumu 
šķirošanas laukumos. Sa-
vukārt otrais posms, kura 
laikā nokalpojušās iekārtas 
tika savāktas jau klātienē 
no mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem, notika vai-
rāk nekā 30 Latvijas nova-
dos – Vecumnieku, Tērve-
tes, Auces, Brocēnu, Grobi-
ņas, Skrundas, Pāvilostas, 
Ķeguma, Saldus, Alūksnes, 
Bauskas, Madonas, Si-
guldas, Mālpils, Dobeles, 
Krāslavas, Viesītes, Ciblas, 
Viļānu, Jēkabpils, Krustpils, 
Līvānu, Olaines, Pļaviņu, 
Riebiņu, Kārsavas, Daugav-
pils, Alsungas, Ventspils, 
Aizkraukles, Jaunjelgavas, 
Ilūkstes, Aknīstes, Aizpu-
tes, Durbes, Ludzas nova-
dos un Rēzeknes pilsētā un 
novadā.

Latvijas Zaļais punkts

Noslēdzies metodisko darbu konkurss sociālo zinību un 
vēstures skolotājiem

Vispārējās izglītības ies-
tādēs 2020./2021.mācību 
gads sācies ar nozīmīgām 
pārmaiņām. Skolās tiek 
realizēta kompetenču pie-
ejā balstīta mācību satura 
un pieejas īstenošana 1., 4., 
un 7.klasēs, jaunā mācību 
satura  un pieejas mērķtie-
cīga iekļaušana  īstenotajās 
mācību priekšmetu prog-
rammās. 

Lai apzinātu mūsdienīgas 
idejas kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura un 
pieejas īstenošanā 7.klasē, 
veicinātu radošu un ino-
vatīvu mācību materiālu 
izstrādi, Sociālās un pilso-
niskās mācību jomas (MJ)  
pedagogu apvienība sadar-
bībā ar Jēkabpils novada 
Izglītības pārvaldi laikā no 
2020.gada 6.novembra līdz 
7.decembrim sociālo zinī-
bu un vēstures skolotājiem 
organizēja konkursu “Meto-
disko materiālu izstrādnes”. 
Konkursa nosacījums  bija 

izveidot sociālo zinību vai 
Latvijas un pasaules vēstu-
res stundas 7.klasei nodar-
bības plānu un aprakstu 
darbam ar metodiskajiem 
materiāliem, tajā iekļaujot 
un norādot  stundas mērķi, 
uzdevumus, sasniedzamos 
rezultātus, zināšanas, pras-
mes, kompetences, vērtī-
bas, nodarbības/stundas 
gaitas aprakstu, nepiecie-
šamos materiālus, palīglī-
dzekļus. „Metodisko mate-
riālu izstrādņu konkursa”  
labākie darbi būs publicēti 
un pieejami metodiskajam 
atbalstam kolēģiem.

Konkursa noslēgums 
15.decembrī tika organizēts 
tiešsaistes platformā Zoom, 
un sadarbības partneru at-
balsts piešķīra pasākumam 
īpašu atmosfēru, Ziemas-
svētku klātbūtnes sajūtu, 
labi paveikta darba prieku. 
Jēkabpils novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Anda 
Ķiploka aktualizēja pedago-

ga nozīmīgo lomu izglītībā, 
Jēkabpils novada Izglītības 
pārvaldes galvenā speciā-
liste izglītības jautājumos 
Rainelda Muižniece apsvei-
ca klātesošos ar iedvesmo-
jošiem vārdiem, vēršot uz-
manību tam, ka intelektu-
ālais resurss ir liela vērtība.

Patiess gandarījums, ka 
labo ierosmi atbalstīja sa-
biedrībā zināmi, aktīvi un 
izglītības darbu atbalstoši 
cilvēki. Pieci labāko darbu 
autori tika apbalvoti ar Jē-
kabpils novada Izglītības 
pārvaldes Tencinājuma 
rakstu un sadarbības part-
neru balvām. Jēkabpils 
Vēstures muzeja direktore 
Inese Berķe pateicās pe-
dagogiem par to, ka šajā 
tik saspringtajā un ne būt 
ne vieglajā laikā skolotāji 
ir atraduši iespēju pieda-
līties konkursā. Jēkabpils 
Vēstures muzeja balva tika 
piešķirta skolotājai Mārītei 
Pērkonei no Aknīstes vi-

dusskolas par viņas izvēlē-
to tēmu- "Dzīve viduslaiku 
pilī". ‘’ZS Zaļbirzes’’ uzņēmē-
ja, keramiķe Ineta Dzirkale 
sveica klātesošos: “Skolotā-
jam vienmēr ir uzdevums 
apgaismot savu skolēnu 
izglītošanās ceļu. Tāpēc 
lai gaišas domas, sirsnīgs 
un mierīgs Ziemassvētku 
laiks! Lai radošas ieceres un 
panākumi Jaunajā gadā!” 
Keramiķes Inetas Dzirkales 
balvu ieguvēji- Krustpils pa-
matskolas pedagogs Ēriks 
Spuriņš par darbu “ES un 
es – ekonomiska, politiska 
un sociāla partnerība” un 
Rubeņu pamatskolas skolo-
tāja Anita Vērdiņa par darbu 
“Seno  Austrumu civilizāciju 
sasniegumi- rakstības no-
zīme civilizāciju attīstībā”. 
Citrus SPA īpašnieka, uz-
ņēmēja Modra Lāča balvas 
ieguvējas- skolotāja Irina 
Zeņina, Jēkabpils 3. vidus-
skola par metodisko darbu 
“Kā vadīt stresu?” un Vie-

sītes vidusskolas skolotāja 
Sarmīte Stumbiņa par me-
todisko darbu “Kā apzinā-
ties un raksturot savu per-
sonību?”. Drukas Nams SIA 
atbalstīja „Metodisko ma-
teriālu izstrādņu konkursa” 
vērtēšanas komisijas darbu, 
SIA "Ošukalns"- konkur-
sa noslēguma pasākuma 
15.12.2020. muzikālo nofor-
mējumu- talantīgo jauniešu 
Ilzes Savickas un Arda Avo-
tiņa dziesmas. 

Paldies Jēkabpils novada 
Izglītības pārvaldes vadītā-
jai Andai Ķiplokai,  Jēkabpils 
novada Izglītības pārvaldes 
galvenajai speciālistei iz-
glītības jautājumos Rainel-
dai Muižniecei,  Jēkabpils 
Vēstures muzeja direktorei 
Inesei Berķei, ZS “Zaļbirzes’’ 
uzņēmējai, keramiķei Inetai 
Dzirkalei, SIA „OŠUKALNS” 
dibinātājam un īpašnie-
kam, uzņēmējam Aigaram 
Nitišam, Citrus SPA īpašnie-
kam Modrim Lācim, Drukas 

Nams SIA vadītājam Raivim 
Pavlovičam par atbalstu 
konkursa organizēšanā un 
noslēguma pasākuma īste-
nošanā! Paldies Ilzei Savic-
kai un Ardim Avotiņam par 
skaistajām dziesmām!

 Paldies  skolotājiem: 
Mārītei Pērkonei (Aknīstes 
vidusskola), Irinai Zeņinai 
(Jēkabpils 3. vidusskola), 
Ērikam Spuriņam (Krust-
pils pamatskola), Sarmītei 
Stumbiņai (Viesītes vidus-
skola), Anitai Vērdiņai (Ru-
beņu pamatskola)! Radošie 
un inovatīvie mācību mate-
riālu kalpos kā palīgs pārē-
jiem pedagogiem turpmā-
kā darbā.

Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Viesītes, Salas 

novadu Sociālās un 
pilsoniskās mācību jomas 

koordinatore Maija Kīne 
(Krustpils pamatskola)
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Gaiši, gaiši uguns dega 
Tumšajā kaktiņā; 

Tur Laimiņa mūžu raksta 
Mazajam bērniņam.

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
ti  2  jaundzimušie – 1 meitene un 1 zēns.

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

Pamatojoties uz valdības 17.decembra lēmumu, ieviešot stingrākus COVID – 19 ierobežojumus, 
Krustpils novada pašvaldība pieņēmusi sekojošus lēmumus:

 
Krustpils novada pagastu pārvaldes no 2020.gada 21.decembra līdz 11.01.2021. strādā attāli-

nāti. Nepieciešamības gadījumā ar pārvaldēm sazināties telefoniski. 

Krustpils novada pašvaldības administrācija un struktūrvienības, (Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī)  ar 
2020.gada 14.oktobri pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Akūtas nepieciešamības ga-
dījumā, lai tiktos klātienē, sazināties ar vajadzīgo speciālistu telefoniski un vienoties par tikšanās 
laiku. Visi kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā www.krustpils.lv sadaļā – Kontakti.

Krustpils novada pagastu bibliotēkas no 21.12.20 līdz 11.01.2021. pārtrauc darbību.

No 2020.gada 17.oktobra  pārtraukt amatierkolektīvu  un pulciņu darbu līdz rīkojuma par darbī-
bas atjaunošanu izdošanai.

Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietās, kā arī sabiedriskās ēdināšanas 
vietās, ja tās darbojas Krustpils novada pašvaldībai piederošās telpās, darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 
6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. 

Ar 17.10.2020. tiek pārtraukta: 1) sporta zāļu iznomāšana komandu treniņiem un spēlēm; 2) tel-
pu iznomāšana saviesīgiem pasākumiem.

Iesniegumus var iesniegt sūtot vēstulē pa pastu vai e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko paraks-
tu vai, izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, 
vai iemetot pastkastītē, kas atrodas pie Krustpils novada pašvaldības administrācijas ēkas, Rīgas ielā 
150A, Jēkabpilī, galvenajām durvīm.

Par Krustpils novadā dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju lūgums sazināties ar dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāju I. Vilkaušu, Tālr. 20288064.

Aicinām rūpēties gan par savu, gan savu līdzcilvēku veselību, ievērojot Slimību un profilakses cen-
tra ieteikumus saistībā ar vīrusa COVID – 19 izplatības ierobežošanu.

KRUSTPILS NOVADA
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ALDIS UPĪTIS  29.11.2020. (81)

ALEKSANDRS PETROVS 30.11.2020. (70)
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AUSTRIŅA LILIJA 11.12.2020. (83)
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Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie  
mūžībā aizgājušie iedzīvotāji


