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Pie Laukezera stāvvietas taps spēļu laukums 
"Prāto kopā ar Laukezera lāčiem"

Martā Krustpils novada pašvaldība rosināja iedzīvo-
tājus pieteikt savas idejas par pašvaldības konkursā 
"Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019" sa-
ņemtās naudas balvas 6000 EUR apmērā izlietojumu 
vides uzlabošanai ģimenēm ar bērniem. Būtiskākais 
nosacījums veiksmīgai idejas virzībai – pieteiktās ini-
ciatīvas mērķim jābūt saistītam ar Krustpils novada 
publisko teritoriju labiekārtošanu un uzlabošanu, lai 
tās būtu izmantojamas ģimenēm ar bērniem.

Noteiktajā termiņā novada pašvaldība saņēma čet-
rus priekšlikumus. Visu iesniegto pieteikumu autori 
bija pielāgojuši savu ideju potenciālajam lietotājam 
– ģimenēm ar bērniem. Priekšlikumi tika vērtēti, ap-
sverot ideju īstenošanas iespējamos izdevumus, pare-
dzamo mērķauditoriju un izveidojamā objekta piemē-
rotību publiskas teritorijas uzturēšanas prasībām.

Par piemērotāko un realizējamāko tika noteikts - 
"Prāto kopā ar Laukezera lāčiem". Ar saņemtās naudas 
balvas finansējumu taps domājamo spēļu laukums 
blakus Laukezera automašīnu stāvvietai. Laukumā tiks 
uzstādītas lielformāta spēles un ar dekoratīvajiem stā-
dījumiem un mazo infrastruktūru labiekārtota teritori-
ja ap koka skulptūrām.

Krustpils novada pašvaldība izsaka pateicību visu 
iesniegto ideju autoriem par ieguldīto darbu un rado-
šumu.

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja

Inga Rubene

Tiek slēgts tilts pār Neretas upi, ceļa posmā 
“Mežmuiža – Zeltiņi” 

Jūnija sākumā Latvijas Valsts ceļi Jēkabpils nodaļas 
speciālisti veica Krustpils novada Vīpes pagasta tilta ik-
gadējo vispārīgo inspekciju. Apsekojot tiltu pār Neretas 
upi uz pašvaldības autoceļa Nr.5 – 48 “Mežmuiža – Zeltiņi” 
tika konstatēts, ka tilta koka šķērssijas un koka klājs ir sa-
trupējis un vienā vietā ielūzis. Tilts ir avārijas stāvoklī un tā 

tālāka ekspluatācija nav pieļaujama, tādēļ uz nenoteiktu 
laiku tilts tiek slēgts. 

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie
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APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldī-

bas domes
2020. gada 20. maija lēmumu 

 (sēdes protokols Nr. 8,  
11. punkts)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka Krust-
pils novada pašvaldības (turp-
māk – pašvaldība) īpašumā eso-
šo kapsētu (turpmāk – kapsētas) 
kārtības noteikumus, kapavietu 
piešķiršanas, apbedīšanas, kapa-
vietu kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, nekoptas kapavietas 
nosacījumus, kā arī atbildību par 
noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. aktēšana – darbību ko-

pums, kurā ietilpst nekoptas 
kapavietas apsekošana, brīdinā-
juma zīmes uzstādīšana  un akta 
par nekoptas kapavietas sastādī-
šana;

2.2. atvērta kapsēta – kapsētas 
daļa, kurā mirušo apbedīšanai 
tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – 
kapsētas daļa, kurā mirušos ap-
bedī ģimenes kapavietās;

2.4. slēgta kapsēta – kapsētas 
daļa, kurā mirušo apbedīšana 
nenotiek;

2.5. kapavieta – noteikta izmē-
ra zemes gabals kapsētā mirušā 
apbedīšanai, kapavietas  izvei-
došanai  un kopšanai, apzaļumo-
šanai, kapa aprīkojuma uzstādī-
šanai;

2.6. ģimenes kapavieta – no-
teikta izmēra zemes gabals kap-
sētā, kas paredzēts apbedīšanai;

2.7. kapavietas aprīkojums – 
kapavietā uzstādīta piemiņas 
plāksne, piemineklis, apmales, 
sēta, soliņš u.tml.

2.8. kapliča – ēka kapsētā mi-
rušo novietošanai pirms apbedī-
šanas un bēru ceremonijas nori-
sei;

2.9. virsapbedījums – mirušā 
vai urnas ar kremēta mirušā pel-
niem apbedīšana virs esošā ap-
bedījuma.

3. Krustpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir šādas paš-
valdības kapsētas:

3.1. Atašienes pagastā – Ata-
šienes, Steķu, Steķu jaunie, Steķu 
vecie, Trošku un Senkapi;

3.2. Krustpils pagastā – Grīvas, 
Irbenieku, Melderu, Ķaupu kap-
sēta;

3.3. Kūku pagastā – Asotes, 
Catlakšu, Dēļdruvu, Dreimaņu, 
Kondrātu, Ķikuru, Ķuncu, Pilskal-
na, Pupenu, Skramānu, Smanu, 
Sūnu, Trepmuižas kapsēta;

3.4. Mežāres pagastā – Gobi-
ņu, Liepsalas, Ratīšu I, Ratīšu II, 
Kozuļovkas kapsēta; 

3.5. Variešu pagastā – Antūžu, 
Baltgalvju, Bauru, Rusuļu, Sila-
bebru, Trākšu kapi;

3.6. Vīpes pagastā – Ezerķiķau-
ku, Māsānu, Kūrānu, Ļovānu, 
Smalu kapsēta, Kapsēta, Landzā-
nu kapi.

4. Kapsētas statusu nosaka 
pašvaldības dome.

5. Kapsētas apsaimnieko at-
tiecīgā pagasta pārvalde, kuras 
teritorijā kapsēta atrodas.

6. Kapsētas apsaimniekotājs 
pārrauga Krustpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā esošās 
atsevišķās kapavietas, pasaules 
karos un Latvijas atbrīvošanas 
cīņās kritušo Latvijas karavīru un 
nacionālo partizānu, Krustpils 
novada administratīvajā teritori-
jā apbedīto citu valstu karavīru 
kapus un kara upuru kapus, kā 
arī risina jautājumus par pārap-
bedīšanu šajās kapu vietās.

II. Kapsētu kārtības noteiku-
mi

7. Personām, kuras atrodas 
kapsētā, jāizturas klusi, pa teri-
toriju jāpārvietojas pa tam pare-
dzētiem ceļiem un celiņiem, jāie-
vēro kapsētu kārtības noteikumi 
un kapsētas apsaimniekotāja 
norādījumi. 

8. Kapsētās aizliegts:
8.1. rakt smiltis un zemi kapsē-

tu un to aizsargjoslu teritorijās;
8.2. pārvietoties ar slēpēm, 

skrituļslidām, velosipēdiem vai 
nodarboties ar sportiskām akti-
vitātēm;

8.3. ārpus kapavietām stādīt 
kokus, kokveida krūmus un dzī-
vžogus, novietot soliņus;

8.4. stādīt kapavietās kokus 
un ierīkot dzīvžogus, kuru augs-
tums pārsniedz 0,70 metrus;

8.5. patvaļīgi aizņemt kapavie-
tas vai palielināt ierādītās kapa-
vietas robežas;

8.6. pārvietoties ar motorizē-
tiem transportlīdzekļiem, izņe-
mot gadījumus, kad ir saņemta 
kapsētas apsaimniekotāja atļau-
ja.

III. Kapavietas piešķiršanas 
kārtība

9. Kapavietu piešķir kapsētas 
apsaimniekotājs pamatojoties 
uz:

9.1. personas vai sociālās ap-
rūpes institūcijas amatpersonas 
rakstveida  iesniegumu (pieliku-
mā)  par  kapavietas piešķiršanu 
un ierādīšanu;

9.2. dzimtsarakstu nodaļas iz-
sniegtu miršanas apliecības ko-
piju (uzrādot oriģinālu).

10. Kapsētas apsaimniekotājs 
Krustpils novada pašvaldības 
vārdā pieņem lēmumu par kapa-
vietas piešķiršanu. 

11. Piešķirot kapavietu, norā-
da šādu informāciju:

11.1. personas, kurai piešķirta 
kapavieta kontaktinformāciju;

11.2. kapavieta ir aktēta vai 
nav aktēta;

11.3. kapavietas kopējo platī-
bu un precīzu atrašanās vietu;

11.4. citu informāciju, kas ļauj 
identificēt kapavietu;

11.5. personas, kurai piešķirta 
kapavieta – kapavietas pārņē-
mēja (laulātā, radinieka vai citas 
personas) kontaktinformācija.

12. Daļēji slēgtā kapsētā, ja 
ģimenes kapavietā ir brīva vieta, 
bet tajā nav iespējams veikt ap-
bedījumu  tehnisku iemeslu dēļ, 
personai piešķir jaunu kapavie-

tu, pamatojoties uz rakstveida 
iesniegumu.

13. Atvērtā un daļēji slēgtā 
kapsētā ģimenes kapavietā, kurā 
ir brīva vieta vai kurā var veikt 
virsapbedījumu, atļauju apbedīt 
mirušo saskaņo ar pašvaldības 
izpilddirektoru.

14. Ja par kapavietas iegūša-
nu piederīgie nevar vienoties, 
priekšroka ir pirmajam, kurš ie-
sniedzis kapsētas apsaimnieko-
tājam rakstveida iesniegumu par 
kapavietas pārņemšanu.

15. Kapavieta pāriet pašvaldī-
bas sevišķās lietošanas tiesībās, 
ja:

15.1. kapavieta tiek atbrīvota 
sakarā ar pārapbedīšanu;

15.2. tā atzīta par aktētu kapa-
vietu.

16. Gadījumā, kad kapavieta 
pāriet pašvaldības sevišķās lieto-
šanas tiesībās, kapavieta var tikt 
piešķirta un ierādīta jaunu apbe-
dījumu veikšanai.

17. Kapavieta, kas noteikumos 
noteiktā kārtībā atzīta par aktē-
tu, var tikt piešķirta un ierādīta 
jaunu apbedījumu veikšanai, ja 
pagājuši 20 (divdesmit) gadi pēc 
pēdējā apbedījuma.

18. Kapsētas apsaimniekotājs 
piešķir kapavietu virs esoša ap-
bedījuma virsapbedījuma veik-
šanai, ja pēc pēdējā apbedījuma 
šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 
(divdesmit) gadi un  ir  saņemta  
Veselības  inspekcijas  atļauja.  Šo 
termiņu drīkst samazināt līdz 15 
(piecpadsmit) gadiem, ja virsap-
bedījums tiek lūgts ģimenes ka-
pavietā un ir iesniegta Veselības 
inspekcijas atļauja.

IV. Apbedīšanas kārtība
19. Persona, kura organizē ap-

bedīšanu, par to informē kapsē-
tas apsaimniekotāju ne vēlāk kā 
48 stundas pirms apbedīšanas.

20. Kapsētas apsaimniekotāja 
norīkota persona atbilstoši kapu 
plānojumam ierāda kapavietu 
un saskaņo apbedīšanas laiku. 

21. Ierādāmo kapavietu izmē-
ri:

Kapavieta
Platums (m)
Garums (m)
Laukums (m2)

Kapavietas zārkiem:
vienvietīga 
1,7
3
5,1
divvietīga 
2,7
3
8,1
trīsvietīga 
4
3
12
četrvietīga 
5
3
15

Kapavietas urnām:
vienvietīga
1,5

1,5
2,25
divvietīga 
2,5
1,5
3,75
trīsvietīga 
3,5
1,5
5,25
četrvietīga 
4,5
1,5
6,75

22. Kapam jābūt izraktam un 
sagatavotam mirušā apbedī-
šanai ne vēlāk kā vienu stundu 
pirms apbedīšanas ceremonijas 
sākuma.

23. Apbedīšanas organizētājs 
vienojoties ar kapsētas apsaim-
niekotāju pirms apbedīšanas un 
bēru ceremonijas laikā var iz-
mantot kapliču. 

24. Mirušos, kuriem nav radi-
nieku, apbedī atsevišķā sektorā 
vai atsevišķā kapu rindā.

25. Virsapbedījumus kapavie-
tās var izdarīt, ievērojot šo notei-
kumu 17.punktu.

26. Mirstīgās atliekas var pār-
apbedīt ne agrāk kā gadu pēc 
apbedīšanas, saņemot kapsētas 
apsaimniekotāja atļauju.

27. Mirstīgo atlieku ekshumā-
ciju var veikt tiesību aktos no-
teiktajā kārtībā, saskaņojot to ar 
pašvaldības izpilddirektoru un 
informējot kapsētas apsaimnie-
kotāju.

28. Katrs mirušais tiek apbe-
dīts atsevišķā kapā. Kapa dziļu-
mam jābūt 1,7 m līdz zārka vā-
kam. 

29. Izdarot virsapbedījumus, 
kapa dziļumam jābūt ne mazā-
kam par 1,5 m līdz zārka vākam.

30. Kapavieta ierādīšanas brī-
dī nedrīkst būt tuvāk par 1 m no 
koka stumbra un 0,3 m no piemi-
nekļa.

31. Urna ar mirušā pelniem var 
tikt apglabāta kapsētā esošajā 
ģimenes kapavietā vai jaunā ka-
pavietā, ne mazāk kā viena met-
ra dziļumā. Vienā kapavietā ir 
pieļaujama vairāku urnu apbedī-
šana, uzstādot kopēju piemiņas 
zīmi.

32. Mirušās personas apbe-
dīšana notiek atbilstoši tās gri-
bai, tas ir, atbilstoši tās reliģiskai 
pārliecībai vai vispārpieņemtām 
kultūras tradīcijām.

V. Kapavietas kopšana un 
uzturēšana

33. Persona, kurai piešķirta 
kapavieta, ir pienākums pēc ap-
bedījuma izdarīšanas kopt un 
uzturēt kapavietu. Darbu laikā 
mehānismi un materiāli jāno-
vieto tā, lai netraucētu kustību 
kapsētā. Beidzot darbus sakārtot 
darba vidi. 

34. Personai, kurai piešķirta 
kapavieta, ir pienākums:

34.1. mēneša laikā paziņot 
kapsētas apsaimniekotājam par 
dzīvesvietas jauno adresi;

34.2. trīs mēnešu laikā pēc 

apbedīšanas sakopt kapavietu 
(novākt ziedus, vainagus, zarus, 
izveidot kapa kopiņu u.tml.);

34.3. regulāri kopt un uzturēt 
kārtībā ierādīto kapavietas teri-
toriju (novākt  kritušas lapas, za-
rus, gružus, nopļaut  zāli u.tml.);

34.4. apgriezt kapavietas dzīv-
žogu līdz 0,7 m augstumam;

34.5. kapavietas kopšanas lai-
kā radušos atkritumus nogādāt 
kapu apsaimniekotāja norādītjās 
vietās vai atkritumiem speciāli 
paredzētos konteineros vai kas-
tēs;

34.6. nepalielināt ierādītās ka-
pavietas robežas;

34.7. ierīkojot apbedījumu 
vietām apmales, to augstums 
nedrīkst pārsniegt 0,2 m.

35. Kapsētas apsaimniekotā-
jam ir tiesības apsekot ierādīto 
kapavietu tādā apjomā, lai pār-
liecinātos par kapavietas izman-
tošanu.

VI. Nekoptas kapavietas no-
sacījumi

36. Lai atzītu kapavietu par 
nekoptu un aktualizētu kapsētās 
saglabājamos kultūras piemi-
nekļus, reizi gadā tiek izveidota 
kapavietu komisija, kura apseko 
pašvaldības kapsētas.

37. Kapavietu komisija sniedz 
priekšlikumus par kapsētās sa-
glabājamiem kultūras pieminek-
ļiem.

38. Kapavietu komisija apse-
ko nekoptās kapavietas, sastāda 
aktu par katru nekopto kapavie-
tu un marķē to ar brīdinājuma 
zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs 
un informācija, kur vērsties, re-
dzot šādu zīmi kapavietā, tiek 
izvietota uz informācijas stenda 
pie ieejas kapsētās.

39. Kapavietu komisija aktu 
par nekoptu kapavietu ar uzai-
cinājumu sakopt kapavietu un 
ierasties pie  kapsētas apsaim-
niekotāja nosūta personai, kurai 
piešķirta kapavieta vai zināma-
jiem radiniekiem.

40. Ja kapavietu komisija ir 
sastādījusi aktu par nekoptu ka-
pavietu un nav iespējams iden-
tificēt personu, kurai piešķirta 
kapavieta, kapavietu komisija ie-
vieto pašvaldības tīmekļavietnē 
www.krustpils.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā "Krust-
pils Novadnieks" aicinājumu at-
saukties apbedītā piederīgajiem 
un ierasties pie kapsētas apsaim-
niekotāja.

41. Pamatojoties uz to, ka 5 
(piecus) gadus pēc kārtas ka-
pavieta tiek atzīta par nekoptu, 
persona var lūgt atjaunot kapa-
vietas tiesības, izņemot gadīju-
mu, ja kapavietā ir veikts virsap-
bedījums.

42. Personai, kura vēlas atjau-
not kapavietas tiesības ir pienā-
kums sakopt kapavietu.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas 
kārtība

43. Kapavietu komisijas lēmu-
mu par kapavietas aktēšanu un 
kapsētas apsaimniekotāja lē-
mumu vai faktisko rīcību likumā 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/5 “Krustpils 
novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”



 2020. gada jūlijs    3

noteiktajā kārtībā var apstrīdēt 
pašvaldības izpilddirektoram.

44. Pašvaldības izpilddirektora 
lēmumu likumā noteiktajā kār-
tībā var apstrīdēt pašvaldības 
domē.

VIII. Administratīvā atbildī-
ba par saistošo noteikumu ne-
ievērošanu 

un saistošo noteikumu izpil-
des kontrole

45. Par noteikumu 
8.1.–8.6.apakšpunktā noteikto 
prasību neievērošanu fiziskām 
un juridiskām personām piemē-
ro brīdinājumu vai naudas sodu 
no 4 līdz 70 naudas soda vienī-
bām.

46. Administratīvā pārkā-
puma procesu par noteikumu 

8.1.–8.6.apakšpunktā minēta-
jiem pārkāpumiem līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izska-
tīšanai veic pašvaldības izpild-
direktors vai pagasta parvaldes 
vadītājs. Administratīvā pārkā-
puma lietu izskata pašvaldības 
Administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi
47. Nekopto kapavietu aktē-

šanas periodā ieskaita aktēša-
nas visu periodu, kas  izveidojies  
pirms  šo  noteikumu spēkā stā-
šanās brīža.

48. Atzīt par spēku zaudē-
jušiem Krustpils novada paš-
valdības 2010.gada 22.sep-
tembra saistošos noteikumus 
Nr.2010/29 "Krustpils novada 
pašvaldības kapsētu apsaimnie-

košanas noteikumi".
49. Noteikumu 45.punkts stā-

jas spēkā vienlaikus  ar Adminis-
tratīvās  atbildības  likumu. Līdz 
Administratīvās atbildības liku-
ma spēkā stāšanās brīdim par šo 
noteikumu prasību pārkāpšanu 
piemēro attiecīgu administratī-
vo sodu.

Krustpils novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2020/5 

“Krustpils novada pašvaldī-
bas kapsētu darbības un uztu-
rēšanas noteikumi” paskaidro-
juma raksts

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums -  Likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 2.punkts nosaka, ka paš-

valdības autonomā funkcija ir 
kapsētu izveidošana un uzturē-
šana. Lai konkretizētu kapavie-
tu piešķiršanas kārtību, svītrotu 
neatbilstošas normas, ievērojot 
spēkā esošās tiesību normas un 
Satversmes tiesas spriedumu 
lietā Nr.2018-08-03, sagatavojot 
grozījumu projektu, tā normu 
apjoms pārsniegtu pusi saistošo 
noteikumu normu apjoma, tādēļ 
izstrādāts jauns saistošo notei-
kumu projekts.. 

2. Īss projekta satura izklāsts - 
Saistošie noteikumi nosaka paš-
valdības kapsētu kārtības notei-
kumus, kapavietu piešķiršanas, 
apbedīšanas, kapavietu kopša-
nas un uzturēšanas kārtību, ne-
koptas kapavietas nosacījumus, 

kā arī atbildību par noteikumu 
pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu - Pašvaldības budžetu 
neietekmēs.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā - 
Nav attiecināms.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām - Saistošie 
noteikumi līdzšinējo kārtību ne-
maina, bet ir precizēta. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām - Konsul-
tācijas nav notikušas, ņemta vērā 
līdzšinējā pieredze.

Domes priekšsēdētājs 
K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/6
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.marta saistošajos 
noteikumos Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā”” 

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada pašvaldības do-

mes 
2020. gada 17. jūnija lēmumu

(sēdes protokols Nr. 9, 11.punkts)

1. Izdarīt Krustpils novada pašval-
dības 2019.  gada 20.  jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.  2019/4 “Par mājas (is-
tabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils no-
vadā” šādu grozījumu un izteikt 17. un 
18. punktu šādā redakcijā:

 “17.  Par Noteikumu pārkāpumiem, 
par kuriem atbildību neparedz citi Latvi-
jas Republikas normatīvie akti, piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai 
personai līdz septiņdesmit naudas soda 
vienībām, bet juridiskajai personai – no 
piecām līdz simt naudas soda vienībām.

18.  Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izska-
tīšanai veic Krustpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektors vai pagasta pārval-
des vadītājs.”

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums -  2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā 
Administratīvās atbildības likums, tādēļ 
nepieciešams nodrošināt saistošo no-
teikumu atbilstību Administratīvās at-
bildības likumam.

2. Īss projekta satura izklāsts - Sais-
tošo noteikumu grozījumā naudas sodi 
ir izteikti naudas soda vienībās un no-
teikts, ka Administratīvā pārkāpuma 
procesu par Noteikumu pārkāpumiem 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas iz-
skatīšanai veic Krustpils novada pašval-
dības izpilddirektors vai pagasta pārval-
des vadītājs.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu - Neie-
tekmē.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā - Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām  - Personas var griezties 
Krustpils novada pašvaldībā par saisto-
šo noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām - Nav bijušas.

Domes priekšsēdētājs  K. Pabērzs

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

Krustpils novada pašvaldība sadarbībā 
ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru īsteno  Eiropas Sociālā fonda 
projektu „Proti un dari!”.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā al-

gotu darbu, neapgūsti arodu un neesi 
reģistrēts Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies 
mainīt savu dzīvi, tad tas esi tu, kurš 
var pieteikties dalībai projektā "PRO-
TI un DARI!". Projektā iesaistījušies jau-

nieši, pateicoties individuālām saru-
nām ar ekspertiem un konsultācijām ar 
speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir 
personības stiprākās puses, iegūst sta-
bilu pamatu jaunam dzīves sākumam. 
 
Ko projekts var tev piedāvāt?

 
Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, 
iespējamajiem attīstības virzieniem un 
vajadzībām, tev tiks izstrādāta individu-
ālo pasākumu programma, piedāvājot 
dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta 
pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast 
darbu vai atsākt mācības.

Ja vēlies piedalīties un iepazīt jaunas 
iespējas, raksti angelina.tukisa@krustpils.
lv un uzzini par iespēju iesaistīties!

Vairāk informācijas:  http://jaunatne.
gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-
proti-un-dari

Projekts norisināsies programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.3. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Attīstīt Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras 
īstenotajos pasākumos „Jauniešu garan-
tija” ietvaros un nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Papardes 
zieda 
karavānā 
piedalījušās 
16 komandas

22.jūnijā Krustpils novadā tika rīkota 
auto orientēšanās spēle “Papardes zieda 
karavāna Krustpils novadā “. Spēle tika iz-
veidota sadarbībā ar Conspirate City Qu-
ests. Brauciena laikā bija jāatrisina 15 uz-
devumi un jāatrod kontrolpunkti. 

Braucienam bija pieteikušās 18 koman-
das. Startēja 16 komandas. Spēles formāts 
bija mazliet neierasts, jo spēles leģenda 
un tai sekojošie uzdevumi tika sūtīti elek-
troniski. Bet ,kā atzina aptaujātie spēles 
dalībnieki, spēle bija interesanta . Ātrākās 
sešas komandas tika apbalvotas.

Dažas komandas izteica vēlmi, ka lab-
prāt vēl piedalītos šāda veida spēlē. Kāda 
komanda atzina, ka vēlētos izbraukt līdzī-
gu maršrutu pa Krustpils novadu, risinot 
uzdevumus, bet nesteidzoties ,lai pagūtu 
labāk apskatīt apkārtni.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucī-
bu! Paldies Krustpils novadam un pagastu 
pārvaldēm par sarūpētajām dāvanām! Lai 
mums visiem ražīga un piedzīvojumiem 
pilna vasara un laba veselība!

Uz tikšanos !
Kristīna Zvirbule

Vīpes pagasta kultūras darba 
organizatore
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Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūra informē, ka laika 
periodā no 2020. gada jūlija līdz 
novembrim, aģentūras darbinieki 
veiks valsts ģeodēziskā tīkla pun-
ktu apsekošanas un sakārtošanas 
darbus Latgales reģionā, tai skaitā 
Krustpils novada teritorijā.  

Saskaņā ar Ģeotelpiskās infor-
mācijas likuma 9.panta pirmo daļu, 
nekustamā īpašuma īpašnieks, tie-
siskais valdītājs vai lietotājs neiero-
bežo ģeodēzisko un kartogrāfisko 
darbu veikšanu savā īpašumā eso-
šajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba 
apliecības, kuras nepieciešamības 
gadījumā var uzrādīt. Pārvietoša-
nās notiek tikai ar Nacionālo bru-
ņoto spēku automašīnām, kuras 
var atpazīt pēc valsts reģistrācijas 
numura zīmēm, kas sākas ar bur-

tiem LA. Aģentūras darbinieki ir 
tērpti darba apģērbā, uz kura ir at-
pazīšanas zīmes - Aģentūras logo, 
ieņemamais amats un vārda iniciā-
lis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēša-
nas darbus veic ģeodēzistu grupa 
divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda 
šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta mek-
lēšanu apvidū.

2. Atrastai grunts zīmei atrok 
punkta centru un veic fotografēša-
nu.

3. Veic ģeodēziskos mērījumus 
punktā.

4. Grunts zīmei izveido apraku-
mu (kupicu) un ierīko norādītājsta-
bu,

5. 5 m rādiusā no punkta centra 
veic krūmu un koku līdz 12 cm dia-
metrā nociršanu.

6. Fotografē sakārtoto ģeodē-
zisko punktu un sagatavo punkta 
abrisu.

7. Atrastas sienas zīmes attīra 
no rūsas un citiem uzslāņoju-
miem.

8. Virs sienas zīmes piestiprina 
informējošo plāksnīti.

9. Fotografē sakārtoto ģeodē-
zisko punktu un sagatavo punkta 
abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada teri-
torijā.

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
saraksts Krustpils novadā pieej-
ams Krustpils novada mājaslapā 
www.krustpils.lv

Informācijai: Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūra ir 
Aizsardzības ministrijas pārrau-
dzībā esoša valsts pārvaldes ies-
tāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likumu un Ministru 
kabineta 2013. gada 9. jūlija no-
teikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotel-
piskās informācijas aģentūras no-
likums” noteiktajām funkcijām un 
uzdevumiem iegūst, sagatavo un 
atjaunina ģeotelpiskās informā-
cijas pamatdatus, tai skaitā uztur 
valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
apsekošanu apvidū.

Informāciju sagatavoja
Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie

Notiks valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu apsekošanu

Noskaidrots Jaunatnes 
logo izstrādes konkursa 
uzvarētājs

Noslēdzies Krustpils novada 
pašvaldības izsludinātais Krust-
pils novada Jaunatnes logo iz-
strādes konkurss un par uzva-
rētāju noteikts Mārtiņš Zeps.

Aprīļa sākumā Krustpils no-
vada pašvaldība   aicināja ik-
vienu piedalīties Krustpils no-
vada Jaunatnes logo izstrādes 
konkursā un izveidot Krustpils 
novada jaunatnes logo, kas 
simbolizētu Krustpils novada 
jauniešu dažādās individuālās, 
grupu, biedrību aktivitātes un 
kalpotu kā atpazīstamības vei-
cinātājs novadā un ārpus tā. 
Logo, kas ietvertu Krustpils no-
vada jaunatnes politikas vīziju 
- daudzveidībā vienots novads, 
kurā dzīvo, mācās un strādā iz-
augsmē ieinteresēti jaunieši.

Kopumā tika saņemti seši 
dažādi un ļoti radoši  konkursa 
pieteikumi. Vērtēšanas komi-
sijai izvērtējot visus saņemtos 
pieteikumus un iesūtītos logo, 
kā atbilstošākais   tika atzīts 
Mārtiņa Zepa iesūtītais Jaunat-
nes logo.

Savā pieteikumā M. Zeps ap-
raksta logo, skaidrojot, ka tas 
izveidots iedvesmojoties no 
pasaules aktuālajām tenden-
cēm. Logo ir izveidots apvieno-
jot divus burtus “K” un “J”, kas 
reprezentē Krustpils jauniešus. 
Burts “K” sastāv tikai no kontū-
ras, bet burts “J” no dzeltenas 
figūras ar “K” burta izgriezumu, 
kas sadala figūru trijās daļās. M. 
Zeps norāda, ka savienojot šos 
burtus, veidojas vairogs, kas ir 
kā jauniešu aizsargs, vieta, kur 
jaunieši jūtas droši, radoši un 
dzīvespriecīgi.

Krustpils novada pašvaldība 
izsaka pateicību ik vienam, kurš 
dalījās savās idejās   un skatīju-
mā par to, kādam vajadzētu iz-
skatīties Krustpils novada Jau-
natnes logo. 

 
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste
Justīne Iie

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību 
motivācijas palielināšanai

Krustpils novada paš-
valdība aicina jaunatnes 
organizācijas, biedrības vai 
nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu pro-
jektu pieteikumus mācību 

priekšlaicīgas pārtraukša-
nas mazināšanai. Projektu 
konkursu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests 
sadarbībā ar pašvaldībām 
un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm Eiropas 

Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam 
atbalstam, ko saņem skolē-
ni projekta PuMPuRS ietva-
ros, tiek atbalstīti arī jau-
niešu iniciatīvu projekti, lai 
veicinātu atbalsta aktivitā-
tes jauniešu vidū arī ārpus 
formālās izglītības. Projekti 
ir  vērsti uz priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas ris-
ka grupas izglītojamo mo-
tivācijas palielināšanu tur-
pināt izglītību un viņu aktī-
vas līdzdalības veicināšanu 
ikdienas dzīvē.  Jaunatnes 
iniciatīvu projektu konkur-
sus rīko projektā PuMPuRS 
iesaistītās pašvaldības. 

Projekta iesniedzējs 
var būt:

• jaunatnes organizācija;
• biedrība vai nodibinā-

jums, kas veic darbu ar jau-
natni;

• jaunatnes organizācija, 
biedrība vai nodibinājums, 
kas veic darbu ar jaunatni, 
sadarbībā ar jauniešu ini-
ciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās 
aktivitātes – pasākumi, kas 
vērsti uz priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas (PMP) 

riska grupas  izglītojamo 
motivācijas palielināšanu 
turpināt izglītību un veici-
nāt viņu aktīvu līdzdalību 
ikdienas dzīvē, kā arī iesais-
tīšanu jauniešu aktivitātēs 
un jaunatnes iniciatīvu 
projektos ārpus formālās 
izglītības.

Pasākumi tiek plānoti 
saskaņā ar pašvaldības (vai 
pašvaldībā esošās valsts 
profesionālās izglītības ies-
tādes, ja projekta dalībnie-
ki pārsvarā ir šīs iestādes 
audzēkņi)  preventīvo un 
intervences pasākumu vi-
dēja termiņa plānu sama-
zināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ie-
rosina, izplāno un īsteno 
paši jaunieši. Projektos var 
iesaistīt arī sadarbības part-
nerus - jauniešu centrus, 
bērnunamus, izglītības ies-
tādes, citas nevalstiskas or-
ganizācijas u.c., kas var tikt 
iesaistītas projekta īsteno-
šanā, lai veicinātu tā mērķa 
sasniegšanu.

Projekta aktivitāšu 
piemēri:

• neformālās mācīšanās 
aktivitātes un pasākumi;

• nometnes, pārgājieni, 

āra dzīves aktivitātes un 
piedzīvojumu izglītība;

• personības pilnveides 
pasākumi;

• personīgo mērķu de-
finēšana un to sasaiste ar 
izglītību;

• līdzdalības prasmes 
pilnveidošana;

• sociālo prasmju pilnvei-
došana – draudzība, sadar-
bība;

• pašizziņas un motivāci-
jas attīstīšanas aktivitātes;

• pieredzes apmaiņas 
pasākumi - tai skaitā sa-
biedrībā pazīstamu cilvēku 
pieredze saistībā ar mācību 
motivāciju;

• sports/mūzika/māksla/
teātris kā izglītības un so-
ciālās iekļaušanas instru-
menti.

Projektu finansējums
Vienam projektam pie-

ejamais finansējuma ap-
mērs ir 4600  eiro, kas 100 
% tiek nodrošināts no 
projekta PuMPuRS līdzek-
ļiem.  Katram projektam 
tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne 
mazāk. 

Projekta īstenošanas 
ilgums no 3 līdz 18 mēne-

šiem.
Projektu pieteikumus 

aicinām iesniegt:
pasta sūtījumā,  adre-

sējot uz adresi: Krustpils 
novada pašvaldība, Rī-
gas iela 150A,  Jēkabpils, 
LV- 5202,

elektroniski kā elek-
tronisku dokumentu uz 
e-pastu:  novads@krust-
pils.lv

personīgi, Krustpils 
novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkā, Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. 

Projekti iesniedzami līdz 
2020. gada 20.jūlijam. 

Projektu konkursa noli-
kums un iesnieguma veid-
lapa pieejami Krustpils no-
vada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.krustpils.lv 

Vairāk informācijas par 
projektu: www.pumpurs.lv.

 
 Kontaktpersona: 

Angelīna Tukiša 
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste
tālr.: 28311364

e-pasts: angelina.tukisa@
krustpils.lv
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Ne asakas!
Krustpils novada pašvaldība 

sadarbībā ar laikrakstu «Brīvā 
Daugava» šogad startēja  Ziv-
ju fonda projektu konkursā un 
guva atbalstu sabiedrības infor-
mēšanai par zivju resursu pētīju-
miem, to racionālu un saudzīgu 
izmantošanu, atražošanu un aiz-

sardzību.
Līdz oktobrim vismaz reizi 

mēnesī avīzē atradīsiet tema-
tisko lapu «Ne asakas!», kā arī 
atsevišķus materiālus, kas saga-
tavoti projekta ietvaros. Tajos 
stāstīsim par Krustpils novada 
publisko un privāto ezeru un 

upju apsaimniekošanu, par pa-
veikto un iecerēto šajā jomā, par 
zivju resursu papildināšanu un  
sargāšanu, intervijas ar prasmī-
giem zivju ķērājiem,  reportāžas  
no makšķerēšanas sacensībām 
un daudz ko citu.  Pirmā tema-
tiskā lapa bija publicēta maijā, 

bet šajā numurā piedāvājam 
otro, kas sagatavota projekta 
ietvaros. Materiāli tiek publicēti 
arī Krustpils novada mājaslapā 
www.krustpils.lv ,laikrakstā “Brī-
vā Daugava” un laikraksta mājas-
lapā www.bdaugava.lv. Krustpils 
novads ir bagāts ar ūdeņiem  –  

tādēļ ceram, ka tēmas neizsīks 
un būs interesanti arī apkārtējo 
novadu  un Jēkabpils iedzīvotā-
jiem. 

Aicinām arī lasītājus iesaistī-
ties šajā projektā, sūtot savus vē-
rojumus, pārdomas, lomu foto 
uz e-pastu: zivs@bdaugava.lv.

Lūsis, kurš ķer un ēd zivis
Saruna ar Zigurdu Adamoviču par makšķerēšanu un Marinzejas ezeru

Volejbola komandas 
«Jēkabpils lūši»  pirmā 
tempa spēlētājs   un Lat-
vijas izlases kandidāts 
Zigurds Adamovičs saka, 
ka viņam kādreiz bija trīs 
hobiji – volejbols, makšķe-
rēšana un medības. Volej-
bols  jau kādu laiku kļuvis 
par teju profesionālu no-
darbi, tādēļ atlikuši divi 
vaļasprieki. Šoreiz saruna 
par pirmo Zigurda aizrau-
šanos – makšķerēšanu.  

– Kā tev pašam liekas, tu 
esi tāds kaislīgs makšķer-
nieks vai tāds svētdienas 
copmanis?

– Laikam jau pirmais.  Kā 
ir brīvs laiks, tā ar draugiem 
dodamies makšķerēt.  To 
lietu uztveram nopietni, un 
ir arī normāli lomi. Pašlaik 
vairāk  esam pievērsušies 
fīderošanai, un tieši brekšu 
copei. Aizpagājušajā nedēļā 
tos labi pavilkām Aiviekstē. 
Man bija vienpadsmit gaba-
li, lielākais – ap 1,5 kilogra-
miem.

– Tu esi uzaudzis Atašie-
nē. Tad jau sāki copēt Mari-
nzejas ezerā?

– Dzīvoju pašā Atašienes 
centrā pāris kilometrus no 
ezera. Pirmā makšķerēšanas 
reize  tomēr laikam bija kādā 
dīķī, kad man bija kādi divi 
gadi.  Pirmā makšķere, ko 
atceros, bija vienkārša – bez 
spoles un riņķiem ar galā 
iesietu auklu. Kaut kādus 
asarīšus, šķiet, toreiz saķēru. 
Bērnībā ar ģimeni daudz lai-
ka pavadījām uz ezera. Mans 
tēvs arī ir makšķernieks, un 
vectēvs arī bija. Mums Ma-
rinzejā ir arī ielaista laiva. No 
tās  tur arī pārsvarā copēju, 
lai gan ir kādas septiņas as-
toņas vietas, kur to var labi 
darīt arī no krasta. Brīvdienās 
gan tās jāieņem laikus, ka-
mēr nav aizņemtas. Tagad ar 
ģimeni copēju retāk, pārsva-
rā ar draugiem. 

– Kas tagad ir tavi copes 
kompanjoni?

– Jurģis Turkopolis un 
Mārtiņš Jaunzems. Viņi ir 
ļoti nopietni un profesionāli  
pievērsušies ziemas copei 
un piedalās sacensībās. Man 
tam nepietiek laika un nav 
īsti  vajadzīgs, jo  savu spor-
tisko azartu izlieku volejbo-
lā. Bet, ja nebūtu volejbola, 
droši vien censtos iejusties 
viņu komandā. Tajās dienās, 

kad man  ir spēles, bet viņi 
makšķerē, es vairākas reizes 
pamanos  piezvanīt un ap-
jautāties, kā ķeras.  

– Volejbola sezona ilgst 
no oktobra līdz maijam. 
Kad  tev ir laiks makšķerēt? 

– Maz jau tā laika ir. Rudenī 
vairāk eju pīļu medībās. Se-
zonas laikā gadās kāda brīv-
diena,  kādreiz dienā starp 
treniņiem iemetu makšķeri 
Daugavā. Brīžiem sakrājas 
psiholoģisks nogurums no 
volejbola, tādēļ dažreiz pa-
prasu brīvdienu, lai izvēdinā-
tu galvu un atpūstos.  Šogad 
ziemā diemžēl nebija ledus. 
Volejbols gan beidzās jau 
martā, tādēļ, kamēr vēl ne-
strādāju, līdz maijam vsrēju 
pacopēt biežāk. Nekas gan 
prātīgs neķērās, iespējams, 
tieši dīvainās ziemas dēļ. 

– Bez fīderēšanas kā-
diem vēl veidiem esi pie-
vērsies?

– Zivis ķeru visādos vei-
dos – gan ar spiningu, gan 
pludiņmakšķeri, ziemā no 
ledus, ar gruntenēm sēžu uz 
samiem, pludinot vaboles, 
ķeru sapalus. Pārsvarā mak-
šķerēju upēs – Daugavā un 
Aiviekstē, pēdējā laikā arī 
Neretā, bet tur nesenā pie-
sārņojuma dēļ zivju laikam 
kādu laiku nebūs. Upē cope 
ir interesantāka,  zivis  – aktī-
vākas, lielākas un garšīgākas. 
Tas pats breksis vai karūsa – 
pavisam cita garša. Un upē 
tu nekad nevari zināt, kas 
pieķersies. Pāris reizes  esmu 
bijis Baļotē, bet praktiski vie-
nīgais ezers, kurā copēju, ir 
Marinzeja. Mums, atašānie-
šiem,  ir paveicies, ka ir tāds 
ezers. Mežārē  nav, un viņi 
brauc pie mums zvejot.  Paš-
laik dzīvoju Jēkabpilī, bet, kā 
tik ir  iespēja, braucu uz lau-
kiem. Un tur – vai nu medī-
bas, vai makšķerēšana.  

– Kā tu raksturotu 
«savu» ezeru? 

– Zivju tur ir daudz, bet 
noķert grūti. Tas nav tikai 
mans, bet arī daudzu cop-
maņu spriedums par Mari-
nzejas ezeru. Eholotes rāda, 
ka zivju ir pilns un lielas, bet 
noķert nevar. Iespējams, ka 
tām ezerā  ir ļoti laba barības 
bāze. Vienreiz gadā var ga-
dīties, ka trāpīsi un ļoti labi 
pievilksi, bet pārsvarā ir tā 
– brauc, brauc, zivis eholotē 
rāda, bet nekā – pa tukšo.  
Sevišķi izteikti tas bija šopa-

vasar. Pats kādas sešas reizes 
paliku tukšā.  Šopavasar gan 
arī upēs nekas prātīgs neķē-
rās. Domāju,  siltās ziemas 
dēļ zivīm galvā kaut kas bija 
sagrozījies un  negribējās ēst. 

– Varbūt vietējiem ir 
kaut kādi slepenie paņē-
mieni, kā tās zivis dabūt 
ārā?

– Tādu burvju recepti, ko 
lietojot, noteikti varēsi savilkt 
zivis, neesam atklājuši. Dau-
dzi ar kartupeļiem baro un 
velk līņus. Mēs varbūt esam 
atkoduši vietas, kur ir vairāk 
zivju – sēkļus, dziļumus, bet 
arī tas negarantē lomus. 

– Kā atašānieši izturas 
pret atbraucējiem? Nav 
greizsirdīgi, ka izķer viņu 
zivis? Bija piedāvājums 
ezerā ieviest licencēto 
makšķerēšanu, taču vietē-
jie bija pret?

– Ir patīkami, ka ezerā ir 
daudz cilvēku, tas nozīmē, 
ka apkārt klīst  informācija, 
ka tur ir zivis. 1.  maijā ezerā 
bija ļoti daudz svešu cilvē-
ku. Ir ļoti daudz svētdienas 
makšķernieku, daudzi, kas 
atbrauc ar bērniem pavilkt 
mazās zivtiņas. Mums arī nav 
tik daudz nopietno makšķer-
nieku, kas brauc diendienā 
copēt. Tāpēc arī cilvēki bija 
pret makškerēšanu par mak-
su.   

– Kā ar tīkliem? Vietnē 
ezeri.lv atradu  šādu ko-
mentāru no 2010. gada: 
«Ezerā zivju ir daudz, vie-
tējie ezeru arī pieskata – ar 

tīkliem ķert neļauj un mali-
ķus dzenā».  

– Neatceros, ka kādreiz 
būtu aizķēris tīklu. Karpu aiz 
muguras gan ir gadījies aiz-
ķert. Varbūt naktī kāds tīklus 
liek, bet ne vietējie. Pie sko-
las ir novērošanas kamera. 

– Pēdējos gados ezerā ir 
papildināti zivju krājumi. 
Vai tu kā copmanis to esi  
izjutis? 

– Iepriekš ielaida karpas, 
bet pēdējos gados līdakas.  
Vai viņu ir vairāk – grūti teikt. 
Šajā pavasarī neko prātīgu 
neesmu noķēris. Vienu gadu 
līdakas izmira, bet pagājuša-
jā rudenī jau  daži bija tikuši 
pie smukām zivīm – 6 un 7 
kg smagām. 

– Kāds ir tavs līdakas re-
kords Marinzejā?

 – 5,5 kg, bet tas bija  kriet-
ni pasen. Pēdējos gados 
neesmu neko lielu dabūjis. 
Mārtiņš gan labi ķer – gan 
pagājušajā gadā, gan šogad 
viņam trāpījušās smukas 
zivis.   Šogad jau martā re-
dzējām, ka līdakas gar kras-
tiem nārsto. Pēc tam, iespē-
jams, viņas paspēja līdz spi-
ningošanas sezonas atklāša-
nai labi piebaroties un tam 
vizulim pat virsū neskatās. 

– Kas tur no baltajām zi-
vīm ir sastopamas?

– Sīko zivtiņu ir ļoti daudz 
– pavasarī spēj tik tārpu mai-
nīt. Pa stundu var krietni at-
vilkties prieka pēc. Brekši ir, 
bet  švaki ķeras. Karūsu ir ļoti 
daudz. Kamēr karpas nebija 

ielaistas, arī tās praktiski ne-
bija iespējams noķert. Tagad 
pa kādai var. Izspriedām, ka 
karpas ar karūsām  konkurē 
par barību, tādēļ arī sāk ķer-
ties. Karpas  nevar noķert, 
vismaz uz parastajām mak-
šķerēm – rauj auklas pušu. 
Tagad, kad kļūst siltāks, lēkā 
tādas mammas... Varētu vēl 
Marinzejā ielaist zandartus. 
Tas būtu baigi forši. Domā-
ju, ka barības tiem pietiktu 
– ruduļi ir savairojušies, un 
ūdens no tiem burtiski vārās. 

– Ko tad, ja zandartus arī 
nevarēs noķert? Pēc tava 
stāstītā kļūst skaidrs, ka 
vienkārš tas ezers nav... 

– Zandartus iemācīsimies 
ķert, ka tik tie būtu! Bet tā jau 
tai copē ir – piecas reizes jā-
aizbrauc pa tukšo, lai sestajā 
kaut ko prātīgu savilktu. Tas 
ir normāli.   Tā pati brekšu 
cope Aiviekstē – pēdējo reizi, 
kad bijām, ķērās no pieciem 
līdz astoņiem rītā, un pēc 
tam viss. 

– Sportisti fiksē dažādus 
sasniegumus, rekordus. 
Kādi ir tavi zivju rekordi?

– Par līdaku jau minēju, 
breksis – 2,5 kg,  karpa  – 
5,5 kg arī izvilkta Marinzejā 
pirms apmēram pieciem ga-
diem. Ir bijuši līņi virs kilogra-
ma, bet to copei man trūkst 
pacietības, asaris – ap 700 
gramiem.

– Tu zivis ēd vai esi «ķer 

un atlaid» piekritējs? 
– Ēdu, un man garšo. 

Ja daudz saķeras – man ir 
daudz draugu, kam arī gar-
šo. Man nav pieņemams, 
ka feisbukā norej  par vienu 
paņemtu līdaku. Ja arī zivi 
atlaiž, vienalga tā ir mocīta, 
kamēr dabūta krastā. 

– Tavi komandas biedri 
«Jēkabpils lūšos» nemak-
šķerē?

– Daži. Šad tad kāds pa-
lielās arī ar saviem lomiem. 
Esmu bijis makšķerēt kopā ar 
Rihardu Puķīti un bijušo ko-
mandas biedru Dāvi Midze-
ni. Tik kaislīga copmaņa kā 
es tomēr komandā otra nav. 

– Kas ir tava sapņu zivs?
– Gribētos noķert tādu 

kārtīgu samu – kaut vai 10 
kg. Varbūt šovasar izdosies. 

– Jāņos zivs galdā būs? 
– Sestdien ar draugiem 

atkal brauksim uz Aivieksti 
brekšos. Pēdējo reizi tur viss 
notika pusotrā stundā.  Pie-
cos aizbraucām un astoņos 
jau taisījāmies mājās.  Cerē-
sim, ka veiksies un Jāņos zi-
vis galdā būs. 

Materiālu publikāciju atbalsta:

Lappusi sagatavoja
 Juris Šteinbergs

e-pasts: zivs@bdaugava.lv.

Zigurds Adamovičs vienlīdz veikli darbojas gan ar  volejbola 
bumbu, gan makšķeri. Punktus volejbola laukumā brīžiem 

gan vieglāk gūt, nekā izmānīt zivis krastā. 
Autora foto

Zigurds puikas gados ar Marinzejes ezera līdakām. Lielākā 
turpat vai 3,5 kg smaga
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“Meitene ar cīnītājas 
raksturu. Viņa ņem grožus 
savās rokās un soli pa so-
lim dodas pretim sapņa 
īstenošanai,” tāds iespaids 
man radās, tiekoties ar 
četrpadsmit gadus jauno 
mūziķi Dārtu Kristīni Ozo-
liņu. Dārtas Kristīnes daba 
ir ļoti daudzpusīga - tajā 
ir vieta gan mūzikai, gan 
hobijiem, gan brīvprātīga-
jam darbam, gan dzīves 
baudīšanai. Dārta Kristīne 
Ozoliņa paralēli mācībām 
Vīpes pamatskolā apgūst 
klavierspēli Arvīda Žilinska 
mūzikas skolā. Viņai ir tei-
camniece skolā, kuras pa-
ralēli mācībām gūst panā-
kumus arī dažādu līmeņu 
mūzikas konkursos. Dārta 
Kristīne Ozoliņa ir viena no 
tiem jauniešiem, kas ļauj 
Krustpils novada vārdam 
izskanēt  arī starptautiskā 
mērogā.

Dārta, pirms sāksim uz-
dot jautājumus, nosauc 3 
sev raksturīgās īpašības, 
kas sākas ar to pašu burtu, 
ar kuru sākas tavs vārds. 

Draudzīga
Drosmīga
Dzīvespriecīga
Ko tu teiktu, ja vaja-

dzētu par sevi pastāstīt 
pavisam svešam cilvē-
kam?

Sveiki! 
Mani sauc Dārta, esmu 

13 gadus jauna un man pa-
tīk nodarboties ar mūziku. 
Spēlēju klavieres, māku arī 
spēlēt kokli, mandolīnu un 
blokflautu. Esmu daudzu 
jauno pianistu konkursu 
un  Starptautisko jauno 
pianistu konkursu laureāte. 
Patīk piedalīties dažādos 
jauniešu pasākumos, tāpēc 
man ir viegli komunicēt ar 
citiem jauniešiem. Vienmēr 
cenšos būt pozitīva un at-
raktīva. Brīvajā laikā lasu 
grāmatas un man patīk 
rokdarbi. 

Kādas ir sajūtas saņe-
mot   konkursa “Jaunat-
nes gada balva 2019” no-
mināciju – Gada jaunais 
mākslinieks?

Sajūtas bija neaprakstā-
mas un bija liels pārstei-
gums saņemt šādu balvu, 
jo Krustpils novadā ir ļoti 
daudz talantīgu jauniešu- 
mākslinieku. 

Kā tev šķiet, kāpēc 
tieši tu ieguvi nomināci-
ju- Gada jaunais māksli-
nieks?

Nezinu, katrā ziņā, tas 
man bija liels pagodinā-
jums! Varbūt šo nomināciju 
saņēmu tāpēc, jo nodarbo-
jos ar to, kas man patīk. Kla-
vierspēle mani aizrauj un tā 
ļauj izpaust visas emocijas 
gan pozitīvās, gan negatī-
vās, kas manī mīt. Jāsaka 
paldies tiem cilvēkiem, kuri 

uzticējās un pieteica mani 
šai nominācijai, ja nemal-
dos, tad tā bija manas Vī-
pes pamatskolas direktore 
Maija Grundšteine. Paldies 
arī viņai!

Parunāsim par mūziku. 
Pastāsti, kā sākās tavas 
attiecības ar muzicēša-
nu?

Sākumā dziedāju, bet 
tad, kad es stājos mūzikas 
skolā, es vēlējos spēlēt flau-
tu. Tajā gadā bija skolotāju 
maiņa un mani vairs neuz-
ņēma flautas spēles noda-
ļā, tāpēc uz vienu gadu pie-
dāvāja mācīties klavierspē-
li. Pēc  gada es varēju pāriet 
uz flautas spēli, bet man 
klavieres tik ļoti iepatikās, 
ka gribēju turpināt spēlēt 
klavieres. Tagad es nemaz 
nenožēloju, pat pateicos, 
ka tā sanāca, ka spēlēju 
klavieres. Protams, ka liela 
loma bija manai skolotājai, 
kāpēc izvēlējos turpināt 
mācīties klavieres!

Cik tev bija gadu, kad 
pirmo reizi piesēdāties 
klavierēm?

Tā kā mana mamma ir 
mācījusies spēlēt klavieres, 
tad mums mājās vienmēr 
ir stāvējušas klavieres, bet 
tāda nopietnāka pirmā 
reize, kad piesēdos pie kla-
vierēm bija 2014.gadā, kad 
sāku mācības Jēkabpils 
mūzikas skolā.

Vai tu spēlē arī kādus 
citus mūzikas instrumen-
tus?

Folkloras kopā ”Lākači” 
pārsvarā spēlēju mandolī-
nu, ko iemācīja kopas va-
dītāja Agnese. Bet kokles 
spēli es apgūstu platfor-
mā „Kokļu mežs.” Vēlos arī 
iemācīties spēlēt vijoli un 
dūdas. Ja balsi var uzskatīt 
par mūzikas instrumentu, 
tad nereti dziedu arī solo 
folkloras kopā.

Kā attīstījās tavs ceļš 
mūzikā?

Mūzikas pamatus sol-
fedžo mācīja un turpina 
mācīt  stingrā, bet ļoti jau-
kā un zinošā skolotāja Inta 
Medene. Mājās iemācīties 
skaņdarbus nereti palīdz 
mamma. Savukārt, manu 
mūzikas ceļu attīsta un 
sekmē mana superīgākā 
un fantastiskākā  klavier-
skolotāja Ligita Tuntule. 
Bez bviņām  es nebūtu tik 
tālu tikusi. Tikpat liels no-
pelns manā mūzikas ceļā 
ir  gan Vīpes pamatskolas 
skolotājiem, gan skolas 
biedriem, kas vienmēr ir 
mani atbalstījuši.

Vai atceries mirkli, kurā 
mūzika tev kļuva ļoti sva-
rīga? Kā tas notika?

Šis mirklis bija 2018.
gada aprīlis, kad piedalījos 
J.Graubiņa pianistu kon-
kursā Līvānos un  ieguvu 1. 

vietu un speciālbalvu par 
labāko J. Graubiņa skaņ-
darba atskaņojumu, tieši 
tad, ka tas ko es daru, man 
patīk un arī sanāk….Vēl 
interesanta bija 2019.gada 
nogale, kad divās nedēļās 
bija jākoncentrējas uz čet-
riem konkursiem, kuros 
guvu labus panākumus, 
kas nostiprināja manu vēl-
mi turpināt iesākto!

Kā tu jūties uzstājo-
ties? Vai publika tevi ie-
tekmē?

Uzkāpjot uz skatuves 
jūtos brīvi un ērti. Publika 
man palīdz spēlēt vēl mu-
zikālāk un izjustāk, nekā 
spēlējot „tukšiem krēsliem”. 
Publika iedod lielu enerģi-
jas lādiņu un arī adrenalīna 
devu. Man patīk dzirdēt 
aplausus, jo tad es varu 
noteikt cik ļoti patika vai 
nepatika mana uzstāšanās. 

Tava recepte pret uz-
traukumu pirms uzstāša-
nās?

Pirms uzstāšanās vairāku 
gadu laikā man pat ir radu-
šies dažādi rituāli. Parasti 
lēnām un mierīgi staigāju 
pa kādu garāku un klusāku 
gaiteni, lai es nevaru dzir-
dēt, kas notiek uz skatuves. 
Stresu arī noņem salvetes 
burzīšana un plēšana, jo 
tas palīdz nedomāt par uz-
traukumu un atslābināties. 
Kā arī pa reizei padzeru 
ūdeni un izpūšu visu sat-
raukumu ārā. 

Kurš bija mīļākais mū-
ziķis bērnībā, ko klausī-
jies?

Vēl joprojām atceros, ka 
mammai mašīnā jautāju, 
lai uzliek Laura Reinika al-
bumu. Biju ļoti priecīga, 
ka varēju braukt uz viņa 
koncertu un dziedāt viņa 
dziesmām līdzi.

Kas ir tavi lielākie ie-

dvesmas avoti? 
Mani lielākie iedvesmas 

avoti noteikti ir visi slave-
nie un izcilie pianisti, kuri 
ceļo pa pasauli un uzstājās 
dažādās koncertzālēs. Kaut 
kad nākotnē es arī vēlos 
tāda būt. Mums Latvijā ir 
ļoti izcili pianisti, piemē-
ram, brāļi Osokini, Vestards 
Šimkus, Agnese Egliņa.

Pastāsti, lūdzu, par 
savu lielāko sasniegumu/
panākumu?

Viens no maniem lie-
lākajiem panākumiem ir 
1.vieta pirmajā Starptau-
tiskajā pianistu konkursā 
„Piano frequency,” kas no-
tika koncertzālē “Lielais 
dzintars” Liepājā. Tas bija 
mans pēdējais no četriem 
konkursiem pusotras ne-
dēļas laikā 1.mācību se-
mestrī 2018.gadā. Šis bija 
ļoti negaidīts rezultāts, jo 
manā konkursa grupā bija 
daudz dalībnieku no visas 
Latvijas, Krievijas, Lietuvas 
un Igaunijas, kopumā 24 
dalībnieki. Pēc rezultātu 
paziņošanas ne tikai man, 
mammai un skolotājai bira 
prieka asaras, bet arī mans 
tētis slepus notrieca pa 
kādai asarai!Vēl viens kon-
kurss, kurš noslēdzās pirms 
pāris dienām, bija  Starp-
tautiskais brāļu Mediņu 
konkurss, kuram bija jāno-
tiek 14.martā, bet ārkārtas 
situācijas dēļ, konkurss no-
risinājās no 12.-19.jūnijam, 
attālināti un bija jāiesūta 
video ieraksts. Šajā kon-
kursā  ieguvu 1.vietu un 
speciālbalvu par vislabāk 
izpildīto Jēkaba Mediņa 
skaņdarbu. Šī arī bija pilnī-
gi citāda pieredze, jo jāspē-
lē tukšai zālei, bet videoka-
meru priekšā. Priekš manis 
tas bija kaut kas jauns.

 Kādi vēl ir tavi hobiji?

Tie ir danči folkloras 
kopā „Lākači.” Man ļoti pa-
tīk dejot līdz spēku izsīku-
mam, jo dejošana sniedz 
tikai pozitīvas emocijas.

Vai mūzika ir tava vie-
nīgā sirdslieta?

 Mūzika nav mana vie-
nīgā sirdslieta. Man tāpat 
ļoti patīk atrasties uz ska-
tuves, vadīt pasākumus, 
deklamēt dzeju utt. Vīpes 
pamatskolā mums bija fan-
tastiska latviešu valodas 
skolotāja Skaidrīte Bērziņa, 
ar kuru kopā iestudējām 
dažādas ludziņas, tā arī bija 
interesanta pieredze! Žēl, 
ka skolotāja vairs nestrādā 
mūsu skolā. Man ļoti patīk 
kopā ar ģimeni ceļot, iepa-
zīt jaunas valstis, to kultū-
ru un dabu. Visvairāk man 
patika Itālija, Vācija un tās 
atrakciju parki un Austrijas 
skaistā daba.

Kas tev sagādā vislielā-
ko prieku?

Man vislielāko prieku 
sagādā pozitīvi noskaņoti 
cilvēki, garšīgs ēdiens un 
tēva lielā ticība, ka man viss 
vienmēr izdosies.

Kas tevi iedvesmo?
Mūzikā mani iedvesmo 

mana klavierskolotāja Li-
gita, viņa vienmēr palīdz 
izprast dažādu mūzikas 
laikmeta skaņdarbu rak-
sturus, tēlus, bet skolotājas 
salīdzinājumi, lai es to visu 
saprastu, ir vienkārši super 
forši, dažreiz ļoti smieklīgi, 
bet tas palīdz! Savukārt ik-
dienas lietās es iedvesmo-
jos no mūzikas, sākot ar 
popmūziku un beidzot ar 
klasisko mūziku. Vēl man 
ir palaimējies, ka līdzās 
man ir forši draugi, ar ku-
riem ir interesanti pavadīt 
kopā laiku! Jau trešo gadu 
braukšu uz mūzikas no-
metni Madonā, kurā meis-
tarklasēs mācos pie izcilās 
pianistes Agnese Egliņas. 
Nometnē sastopu sev līdzī-

gi domājošus jauniešus.
Kādi ir Krustpils nova-

da jaunieši?
Krustpils novada jaunie-

ši ir ļoti aktīvi pasākumos, 
komunikabli, draudzīgi un 
radoši. Viņi nodarbojās ar 
daudziem dažādiem ho-
bijiem  - viņi dejo, dzied, 
spēlē mūzikas instrumen-
tus, zīmē, vada pasākumus, 
raksta dzeju. Un, protams, 
mūsu jaunieši ļoti labi mā-
cās skolā!

Kā jauniešus motivēt 
sekot saviem sapņiem un 
nenobīties no pirmajām 
grūtībām tos realizējot?

Es varu pateikt to, ka ir  
jāriskē un jādara! Nevajag 
bīties un skumt no tā, ka 
kaut kas neiet pēc plāna. 
Un vajag arī uzdrīkstēties 
sapņot, jo sapņi tiešām 
piepildās! Visiem panā-
kumiem apakšā ir milzīgs 
darbs un arī asaras, bet pēc 
ieguldītā darba, panākumu 
augļi vienmēr ir saldi.

Tavuprāt, ko ir nepie-
ciešams paveikt jauniešu 
labā, lai viņus ieinteresē-
tu palikt vai izbraukušos 
atgriezties dzīvot savā 
novadā?

Apkārt jāveido daudz-
veidīga un interesanta 
vide, lai tajā ir patīkami 
dzīvot. Piemēram, Lauke-
zers pēdējos gados ir ļoti 
sakopta un pievilcīga vieta 
jauniešu atpūtai. 

Ko novēli katram pa-
veikt šovasar?

Es novēlu katram jaunie-
tim izbaudīt vasaras dotās 
iespējas atpūsties un gūt 
enerģiju jaunam mācību 
cēlienam! Un protams, at-
tīstīt savus talantus un ho-
bijus.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes

 lietu speciāliste

Dārta Kristīne Ozoliņa – “Pirmais likums – nepadoties. 
Otrais likums – atcerēties par pirmo likumu.”

2019.gada jaunais mākslinieks

Nometnes ar meistarklases skolotāju Agnesi Egliņu Madonā.
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Dārta Kristīne Ozoliņa – “Pirmais likums – nepadoties. 
Otrais likums – atcerēties par pirmo likumu.”

Jauna iespēja – 
audiogrāmatas 
Kūku bibliotēkā

Lai papildinātu apmeklētājiem pieejamo bibliotēkas 
pakalpojumu klāstu, Kūku bibliotēka uzsākusi sadarbī-
bu ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, sniedzot iespēju 
lasītājiem, kuriem nepieciešama pielāgota literatūra au-
dio formātā,- saņemt to mūsu bibliotēkā.

Audiogrāmatas domātas ikvienam, kuram ir grūti vai 
kurš nespēj lasīt parasto drukāto tekstu. Tās ir neredzī-
gas un vājredzīgas personas, kā arī personas ar uztve-
res vai fiziskiem traucējumiem, vai ar citādām lasīšanas 
grūtībām, kā to nosaka Autortiesību likuma 221. panta 
pirmā daļa.

Audiogrāmatas atbilst grāmatas saturam parastajā 
drukā, kas nolasīts audiāli. Tās var klausīties uz diskiem 
(CD MP3).

Pašreiz bibliotēkā piedāvājumā ir 15 kompaktdiski ar 
ieskaņotām audiogrāmatām latviešu un krievu valodā, 
dažādu autoru darbi, arī jaunākās pašmāju vai pasaules 
slavu ieguvušās grāmatas.

Ieraksti kvalitatīvi veikti Latvijas Neredzīgo bibliotē-
kas studijā, un tekstu ierunājuši Latvijas aktieri. Audio-
grāmatu piedāvājums reizi divos mēnešos tiks atjaunots.

Kūku bibliotēkas kontakti jautājumiem:
Tālruņi: 25635248; 28303550
kuku.biblioteka@krustpils.lv

2020.gada jūlijā Krustpils un Kūku pagasta bērniem un jauniešiem 
sociālais dienests organizē diennakts darba un atpūtas nometni:

Atašienes vidusskolā- pie Marinzejas ezera 
diennakts nometne (ar nakšņošanu) bērniem/jaunie-

šiem no 8 līdz 16 gadu vecumam 
„VILINĀJUMS 1” 
no 13.07.2020. līdz 17.07.2020. (ieskaitot)
Krustpils pagasta pārvalde un Kūku pagasta pārvalde 

sniegs atbalstu-  transportu nokļūšanai uz nometni un 
atpakaļ.

Pieteikšanās un informācija: 
• Krustpils pagastā- pie sociālās darbinieces Marijas 

Goršelatovas 29365159
Kūkās- pie sociālās darbinieces Tatjanas Ivanovas 

28679194, 
Zīlānos- pie sociālās darbinieces Anitas Pobjaržinas 

28690643
Informācija pie nometnes vadītājas Initas Gādmanes, 

pa tālr. 20288057,  28335326, 
Pirms pieteikšanās uz nometni- katram dalībniekam 

lūdzam iesniegt ģimenes ārsta izziņu par dalībnieka ve-
selības stāvokli!

Atašienes vidusskolā- pie Marinzejas ezera 
diennakts nometne (ar nakšņošanu) bērniem/jaunie-

šiem no 8 līdz 16 gadu vecumam 
„VILINĀJUMS 2” 
no 20.07.2020. līdz 24.07.2020. (ieskaitot)
Variešu pagasta pārvalde un Atašienes pagasta pārval-

de sniegs atbalstu-  transportu nokļūšanai uz nometni un 
atpakaļ.

Pieteikšanās un informācija:

• Atašienē- pie sociālās darbinieces Līgas Kozuliņas 
29414156

• Variešos- pie sociālās darbinieces Natālijas Jaudzemas 
26105862,

Informācija  pie nometnes vadītājas Initas Gādma-
nes, pa tālr. 20288057, 28335326 

Pirms pieteikšanās uz nometni -katram dalībniekam 
lūdzam iesniegt ģimenes ārsta izziņu par dalībnieka ve-
selības stāvokli!

2020.gada jūlijā Atašienes un Variešu pagasta bērniem un jauniešiem 
sociālais dienests organizē diennakts darba un atpūtas nometni:

Atašienes vidusskolā- pie Marinzejas ezera 
diennakts nometne (ar nakšņošanu) bērniem/jaunie-

šiem no 8 līdz 16 gadu vecumam 
„VILINĀJUMS 3” 
no 27.07.2020. līdz 31.07.2020. (ieskaitot)
Mežāres pagasta pārvalde un Vīpes pagasta pārvalde 

sniegs atbalstu-  transportu nokļūšanai uz nometni un 
atpakaļ.

Pieteikšanās un informācija:

• Mežārē –pie sociālās darbinieces Ilzes Briškas 
28303598

• Vīpē- pie sociālās darbinieces Maritas Karasevas 
26606412

Informācija  pie nometnes vadītājas Initas Gādmanes, 
pa tālr. 20288057, 28335326 

Pirms pieteikšanās uz nometni -katram dalībniekam 
lūdzam iesniegt ģimenes ārsta izziņu par dalībnieka ve-
selības stāvokli!

2020.gada jūlijā Mežāres  un Vīpes pagasta bērniem un jauniešiem 
sociālais dienests organizē diennakts darba un atpūtas nometni:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma: 

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS 
Studiju ilgums: 5 semestri (2,5 gads) (licencēšanas 
procesā)

Profesionālā bakalaura studiju programma:
SKOLOTĀJS – studenti varēs izvēlēties studēt 

vairākās apakšprogrammās. 
Studiju ilgums: 9 semestri (4,5 gadi) (licencēšanas 
procesā)

Profesionālā bakalaura studiju programma:
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 

Studiju ilgums: 9 semestri (4,5 gadi) (licencēšanas 
procesā)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma:

SKOLOTĀJS 
Studiju ilgums: 2 semestri (1 gads) (licencēšanas pro-
cesā)

Maģistra studiju programma:
IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES 

Studiju ilgums: 1,8 gadi vai 2,5 gadi (pēc izvēles, ņe-
mot vērā kredītpunktus) (programma licencēta)

LU Jēkabpils filiāles saime aicina studēt savā pulkā!
NĀC STUDĒT!

Jēkabpils filiālē ir pieejama profesionāla un kvalita-
tīva izglītība – tuvāk mājām, ģimenei, darba vietai.

PIEVIENOJIES!
Mūsu studiju diena ir sestdiena, kas nozīmē, ka stu-

dijas var apvienot ar darbu, ģimeni un hobijiem.

LEPOJAMIES!!!
Mūsu studenti gūst zināšanas un prasmes no izglī-

totiem, izciliem, atsaucīgiem un unikāliem Latvijas 
Universitātes pasniedzējiem.

INTERESĒJIES!
Mums ir pieejama filiāles bibliotēka, datubāzes re-

sursi, garšīgas pusdienas un atpūtas mirkļi sarunām!

SVARĪGI!
Ikvienam studentam ir nozīmīgs atsaucīgs un 

pretimnākošs filiāles personāls, jo ikvienā situācijā 
cenšas palīdzēt studentiem ar padomiem, atgādināju-
miem, risinājumiem.

GARANTIJA!
Visiem topošajiem studentiem varam apgalvot, ka 

filiāles darbinieku kolektīvs, studentu pulks, tieši Tevi, 
laipni un draudzīgi uzņems Jēkabpils filiāles saimē!

Mēs Tevi gaidām!
Sīkāka informācija: daina.spurina@lu.lv vai 
sabine.zvirbule@lu.lv

Studiju iespējas LU Jēkabpils filiālē 
2020.gada vasaras uzņemšana
VAsARAs UZŅEMŠANAs studiju programmas lU jēkabpils filiālē!

Pansionātā 
“Jaunāmuiža” 
svin vasaras 
saulgriežus

Vasaras  svarīgākais  notikums  pansionātā  ir  vasaras 
saulgriežu svētki, kas šogad tika svinēti 22. jūnija pēcpusdienā.  
Lai radītu svētku sajūtu, tika vāktas Jāņu zāles, pīti Jāņu 
vainagi un pušķotas telpas, iesaistot darbiniekus un ie-
mītniekus. Šogad svētkos daba mūs lutināja ar lieliskiem 
laika apstākļiem. Klienti labprāt apmeklēja pasākumu parkā 
pie ugunskura. Līgot devās arī klienti ar kustību traucē-
jumiem un klienti, kuri bez citu palīdzības nespēj pārvie-
toties, tāpēc paldies aprūpes personālam, kas sapucēja 
līgotājus un izveda parkā. Satikāmies nelielos pulciņos, 
padziedājām, panašķojāmies ar Jāņu sieru un saldumiem. 
Katram bija iespējams atpūsties kā vēlās- kāds izbaudīja 
saules starus, kāds lūkojās ugunskura liesmās, kāds arī 
norausa asaru, klausoties dziesmas un grimstot atmiņās. 
Īpašs apsveikums tika, protams, visiem astoņiem Jāņiem! 
Paldies visiem, kas piedalījās svētkos un priecēja ar savu 
klātbūtni, paldies Anikai par muzikālo noformējumu! Jauku 
un krāsainu visiem vasaru!

Sociālā darbiniece – Skaidrīte Miežāne.
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Izdevējs: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, jēkabpils, Lv-5202.  
justīne Iie, tālrunis 28304009, e-pasts: justine.iie@krustpils.lv MetIens: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IesPIests: sIA "erante". 

Remontdarbu laikā no 2020. gada 1. jūlija pieejama apmeklētājiem grāmatu 
un periodikas apmaiņai adresē: 
“Rozessala” 12 – 9, Mežāre, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads, ievērojot Kultūras ministrijas rīkojumu 
“Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās”

PIRMDIEN 8:00 – 17:00
TREŠDIEN 8:00 – 17:00
PIEKTDIEN 8:00 – 17:00
Pusdienas pārtraukums no 12:00 – 13:00

Aicinām rūpēties gan par savu, gan savu līdzcilvēku veselību, ievērojot Slimību un 
profilakses centra ieteikumus saistībā ar vīrusa COVID – 19 izplatības ierobežošanu.
Drošības pasākumi un 2 metru distance PALIEK SPĒKĀ!

Variešu pagastā
30.jūlijā 
plkst.20.00 
Variešu kultūras namā Andreja Ēķa filma "Klases salidojums 2". 
ieeja 3,00 EUR. Biļetes iepriekš pārdošanā. Vietu skaits ierobežots! 
Par biļetēm zvanīt 26321351.

JūLIJĀ

Kultūras pasākumi
Krustpils novadā

MIĶĒNS JĀNIS 28.05.2020. (96)

POKŠTS AIGARS 20.05.2020. (47)

ELKSNĪTIS JĀNIS 03.06.2020. (69)

GRANTIŅŠ AIGARS 02.06.2020. (61)

REINIECE ANASTASIJA 16.06.2020. (80)

LIPŠA ZIGFRĪDS 18.06.2020. (94)

VINDŽANOVS JĀNIS 24.06.2020. (68)

BĒRZIŅA AUSMA 20.06.2020. (63)

KRUSTPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU  
NODAļĀ REģISTRĒTIE MūŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
7 jaundzimušie – 4 meitenes un 3 zēni.

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

Variešu pagastā
4.jūlijā
Baltgalvju kapsētā plkst. 10.00
Rusuļu kapsētā plkst. 11.30
18.jūlijā
Bauru kapsētā plkst. 10.00
Antūžu kapsētā plkst. 11.30 

Krustpils pagastā
18.jūlijā
Irbenieku Kapsētā plkst. 17.00
19.jūlijā
Ķaupu kapsētā plkst. 17.00
25.jūlijā
Grīvas kapsētā   plkst. 16.00
22.augustā
Melderu kapsētā plkst. 16.00

Kūku pagastā
4.jūlijā
Sūnu kapsētā plkst.13.00 
Dēļdruvu kapsētā plkst.14.30
Ķuncu kapsētā plkst.16.00 
11.jūlijā
Skramānu kapsētā plkst. 10.00
Smanu kapsētā plkst. 11.30
Kondrātu kapsētā plkst.13.00
Catlakšu kapsētā plkst. 14.30 
18.jūlijā
Pupenu kapsētā plkst.13.30 
Dreimaņu kapsētā plkst.15.30

VĪPES PAGASTA
19.jūlijā
Māsānu kapsētā plkst.14.00
Ezerķiķauku kapsētā plkst.15.30

Mežāres pagastā
5.jūlijā
Gobiņu kapsētā   plkst.14.00
Ratīšu kapsētā plkst. 15.30

Atašienes pagastā
5.jūlijā
Steķu kapsētā plkst. 12.00

Kapusvētki Krustpils 
novada kapsētās 2020.gadā

Saulītei ir tāda vara, 
Ka tā visu dzīvu dara - 
Kokiem, ziediem palīdz plaukt, 
Mazam bērnam lielam augt!

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 laulības. 

Lai gaismas un mīlestības apstarots 
jaunais dzīves ceļš! 

Cik viegli dzīvot ir, kad apzinos: 

Ka esi tu! 

Kā akmens smagums nokrīt dziļumos.

- Rainis -

MEŽĀRES BIBLIOTĒKA


