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Krustpils novada skolas gaida savus skolēnus
Ja vēlies pazīt visus saules starus kā grāmatas burtus, 

rakstīt gaisā un zilajā ūdenī, lasīt, saskaitīt ābolus un dalīt 
garšīgos riekstus, zīmēt ar varavīksnes krāsām, dziedāt un 
dancot, sadzirdēt putnu valodu, klausīties, kā zāle dīgst, la-
bus draugus iegūt, tad nāc uz skolu!

 (Pēc Ē.Kūļa)

Krustpils pamatskola

Krustpils pamatskolā, gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, tiek veikta atbilstošas mācību vides sakārtošana, 
lai 2020.gada septembrī varētu uzsākt mācīties pēc jaunā 
satura. Skolā ir iespēja organizēt āra nodarbības un iekār-
tota atpūtas zona. Ārpus stundām tiek piedāvāts apgūt 
prasmi kāpt pa mākslīgās kāpšanas sienu un izgatavot 
dabīgās ziepes, kā arī apgūt ceļu satiksmes noteikumus, 
lai varētu iegūt velosipēdista tiesības. 

Skola aktīvi piedalās dažādos projektos: 1. Kompeten-
ču pieeja mācību saturā. 2. Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai. 3.Atbalsts priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs). 4. Sporto 
visa klase. 5. Latvijas SKOLAS SOMA.

Skola nodrošina: mācību grāmatas, darba burtnīcas, 
siltas un veselīgas pusdienas, individuālu pieeju bērnam 
mācību procesā. Skolai ir savs autobuss, kas sniedz iespē-
ju bērniem doties mācību ekskursijās; vienu reizi nedēļā 
2.klases skolēnus ved uz peldbaseinu, apgūt peldētpras-
mi. 

Starpbrīžos pagalmā var nodarboties ar fiziskām akti-
vitātēm āra trenažieros. Pēc stundām bērniem ir iespē-
jams lietderīgi pavadīt laiku un izmācīties arī pagarinātās 
dienas grupā, apmeklēt logopēdu, risināt problēmas pie 
psihologa.

Š.g. 4.jūnijā  plkst. 17.00 topošo pirmklasnieku ve-
cāki tiek aicināti iepazīties ar skolu un satikties ar au-
dzinātāju Dainu Lapiņu.

Sūnu pamatskola

Ļoti priecāsimies, ja Sūnu skola savu 101.pastāvēšanas 
gadu sāks ar vēl kuplāku skolēnu skaitu. Šobrīd skolu par 
savu sauc 130 izglītojamie. Aicinām visus bērnus no 1,5 
gadu vecuma pirmsskolā un no 1. līdz 9.klasei skolā ap-

gūt jaunas zināšanas un prasmes, darboties interešu izglī-
tības pulciņos, dzīvot draudzīgā  kolektīvā.

Īpaši gaidām mūsu skolas kolektīvam pievienoties ma-
zos pirmklasniekus, kurus šogad 1.septembrī sagaidīs 
jaukā un zinošā  skolotāja Dace Stroža.  

Čaklākie darba rūķi, kam tuvi nopietni zemes darbi un 
vēlme realizēt projektus, var apgūt zināšanas Sūnu 748.
mazpulkā. Reizi nedēļā skolēniem ir iespēja apmeklēt 
”Citrusa” peldbaseinu, lai apgūtu peldētprasmi. 

Ar bērniem ikdienā strādā radošs skolotāju kolektīvs, 
veselību uzrauga medmāsa. Ja ir mācību problēmas, talkā 
steidzas pedagoga palīgs, logopēds un psihologs. Skolā 
nav apvienoto klašu. Ikdienā darbojamies un savstarpēji 
sazināmies e-klasē.

Skolā rit ļoti aktīva sabiedriskā dzīve. Mums ir izcili ve-
cāki un atbalsts no izglītības iestādes padomes. Sadarbī-
bā ar biedrību “Silta sirds” ir tapuši vairāki kopīgi projekti, 
kas devuši nopietnu ieguldījumu skolas vides uzlaboša-
nā.  Zaļā klase ar aprīkojumu noder aktīvai atpūtai pie 
Sūnu skolas. Aktīvi darbojamies arī ESF projektos.

Sūnu skolas bērni regulāri brauc mācību ekskursijās, 
skolas autobuss vizina uz skolu un atpakaļ arī ikdienā.

Ja savam bērnam kā mācību vietu esat izvēlējušies 
Sūnu pamatskolu, tad  lūdzam sazināties  telefoniski 
(tel. 28676947 vai 29269062) un vienoties par iepazī-
šanos ar skolu  klātienē.  Sūnu pamatskolas  direktore 
Inese Ziediņa

Vīpes pamatskola 

Ir pagājusi ziema bez sniega, lieldienas bez šūpolēm…. 
Pienācis pavasaris ar sniegu. Skola bez bērniem, bērni bez 
skolas… Pasaule virtuāla, apskāvieni  nereāli, satikšanās 
un saziņa tiešsaistē.

Mēs ļoti ceram, ka dzīve un ikdiena atgriezīsies pazīs-
tamā veidolā un vismaz 1.septembrī varēsim reāli satik-
ties skolā. Tāpēc jau sākam gaidīt bērnus, kas grib mācī-
ties mazā kolektīvā, malā no ikdienas trokšņa un kņadas. 
Mazā kolektīvā katram iespējama individuāla pieeja.

Vīpes pamatskolā katram ir iespēja sevi realizēt mācību 
un arī ārpusstundu darbā. Pēc stundām var dziedāt,  zī-
mēt, sportot, spēlēt teātri. 

Skola piedalās projektā PUMPURS un Skolas soma. 
Ļoti ceram , ka rudenī sagaidīsim solīto jauno skolas 

autobusu, kas vizinās skolas bērnus arī no Jēkabpils. 
Ja savam bērnam kā mācību vietu izvelēsieties Vī-

pes pamatskolu, tad  lūdzam sazināties  telefoniski (tel. 
26603931) un vienoties par iepazīšanos ar skolu.

Vīpes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja 
Maija Grundšteine

Antūžu pamatskola
Uzņemšana Antūžu pamatskolā 2020./2021.māc.g. 

šādās izglītības programmās:

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītoja-
majiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītoja-
majiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītoja-
majiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

• Speciālās  pamatizglītības programma  izglītojama-
jiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)• 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību program-
ma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucē-
jumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem (21015921)

• Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriek-
šējās izglītības ierobežojuma (pirmā līmeņa profesionālā 
kvalifikācija) Ēdināšanas pakalpojumi (22811021)

 Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana:
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai 

izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīgā 
amatpersona iesniedz izglītības iestādes vadītājam   ad-
resētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektronis-
ki (e-pasts: antuzispsk@krustpils.lv), parakstot ar drošu 
elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:
1. vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvār-

du;
2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai 

dzimšanas datumu;
3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas ad-

resi;
4. izvēlēto izglītības programmu;
5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektro-

niskā pasta adresi (ja ir).
Iesniegumam pievieno:
1. iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumen-

ta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
2. bērna medicīnisko karti un izrakstu no stacionārā/

ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 
026/u, Nr.027/u);

3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās ko-
misijas atzinuma kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 
oriģinālu direktoram.

 Dokumentus iesniegt skolas kancelejā
01.06.2020. – 30.08.2020. darba dienās pl.9.00 – 

13.00

Mežāres pamatskola
Mežāres pamatskola, kurai rudenī aprit 27 gadi, ir 

Krustpils novada pašvaldības dibināta vispārējās pamat-
izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības program-
mu (2101 1111), speciālās pamatizglītības programmas 
(2101 5611 un 2101 5811), un  pirmsskolas izglītības 
programmu (0101 1111).

Skola realizē 7 interešu izglītības programmas vi-
sām klašu grupām:
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• Kultūrizglītībā: vokālais ansamblis 1.-4. klašu un 5.-9. 
klašu grupā, zīmēšana, kokapstrāde, teātra pulciņš;

• Sporta jomā: dambrete, sporta spēles.
Skolas dalība projektos:
• Programma „Latvijas skolas soma”,
• Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "At-

balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai" (Pumpurs), 

„Skolas piens” un „Skolas auglis”,
• Pieaicinātā skola ES fondu darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta 
mērķa„ uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  projektā 
Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs”.

Skolas teritorija kopumā aizņem 1,355  ha lielu platību, 
tajā atrodas  skolas ēka, sporta zāles piebūve, moderns 
sporta stadions, atpūtas zona ar āra trenažieriem, izvei-
dots bērnu rotaļu laukums pie skolas. Pagasta   centrā  
200 m  no skolas ir bērnu rotaļu laukums, pieejams ak-
tīvās atpūtas laukums ar skrituļošanas rampu, šūpolēm, 
vingrošanas konstrukcijām.

Skolā ir visu  izglītības programmu īstenošanai nepie-
ciešamās telpas un materiāltehniskie resursi. Ir atsevišķa 
telpa bibliotēkai, lasītavai,  informātikas klasei, logopē-
dam, interešu izglītības pulciņu nodarbībām, ir veselības 
istaba. Visās klasēs ir kvalitatīvs interneta pieslēgums. 
Skolā tiek izmantota elektroniska skolvadības sistēma e-
klase.

Katrs izglītojamais ik gadu tiek nodrošināts ar mācību 
grāmatām un darba burtnīcām, siltām pusdienām. Bērnu 
skaits klasēs ļauj īstenot individuālu pieeju, mērķtiecīgu 
darbu gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kam 
ir grūtības mācībās.

Papildus darbam klasē katru gadu skolēni piedalās 
pasākumos, kas padziļina priekšmeta apguvi – Skatuves 
runas un Lasītprieka pasākumos, vietējo mākslinieku iz-
stādēs, Karjeras dienās, Mežāres pagasta bibliotēkas pa-
sākumos, konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšanai skolēni mērķtiecīgi  
tiek  iesaistīti sporta un citos ar audzināšanas darbu saistī-
tos pasākumos. Mācību gadā - rudenī un pavasarī  notiek 
izzinošas skolas mācību ekskursijas. 

Skola veicina skolēnu dalību koncertos, uzstāšanos 
pagasta rīkotajos pasākumos, piedalīšanos dažādos kon-
kursos un sacensībās  ārpus skolas. Skolas pārstāvji un 
komandas piedalās un  gūst  labus rezultātus sporta sa-
censībās skolā un novadā, starpnovadu skolu sacensībās, 
skatuves runas konkursos un citās aktivitātēs. Skolēniem 
ir labi rezultāti sportā: zēnu futbola komandai, meiteņu 

basketbola, volejbola un futbola komandām, komandai 
un individuāli sportistiem vieglatlētikā, dambretē, galda 
tenisā un republikas līmeņa sacensībās dambretē.

Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpus-
stundu pasākumi, kuri sniedz lielu ieguldījumu perso-
nības veidošanā. Izglītojamie iesaistās skolas pasākumu 
organizēšanā un skolēnu padomē. Tradicionālo pasāku-
mu klāstā ir Rudens svētki, Mārtiņtirgus, Skolotāju dienas 
svinības, Ziemassvētki izglītojamajiem kopā ar ģimenēm, 
Lieldienu svinēšana, Mātes diena, Pateicības svētki. Izglī-
tojamie ar interesi piedalās ārpusskolas projektos, kon-
kursos, mācību ekskursijās.

Lai motivētu izglītojamos augstākiem sasniegumiem, 
Krustpils novadā izstrādāta vienota apbalvojumu kārtība. 
Izglītojamiem, kuru semestra un mācību gada sasniegu-
mu vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāks, tiek mak-
sātas stipendijas. Mācību gada noslēgumā olimpiāžu, 
konkursu, sacensību uzvarētāji (starpnovadu, reģiona un 
valsts mērogā) saņem naudas balvas.

Esi gaidīts Mežāres pamatskolā - skolā, kurā katrs ir vēr-
tība!

Mežāres pamatskolas direktores
 pienākumu izpildītāja Ilona Golovceva

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Un klāt atkal ziedošais maijs… Parka koki noslēpu-
maini šalc, tāpat kā pirms 100 un vēl vairāk gadiem, un 
Marinzejas pils laipni spīdina spodros logus. Ātri paskries 
vasaras mēneši, un pils gaiteņi un klases kārtējo gadu pēc 
kārtas piebirs jautrām čalām. Atkal sāksies skolas gads… 
Atašienes vidusskolā, Marinzejas pilī ar parku un ezeru, 
kas katrā gadalaikā vilina ar savu skaistumu. Ar dārzu, kur 
starpbrīdī aizskriet un paņemt svaigu, norasojušu ābolu. 
Ar klases biedriem, kopā mācoties, atpūšoties un arī da-
rot vienu otru nedarbu.

 Nāc pie mums un kļūsti par savējo! Pie mums ir ģime-
niska vide, kur dienas rit kā vienā lielā saimē. Kopā priecā-
jamies, kopā dalām skumjas. Pie mums ir zinoši un sapro-
toši skolotāji. Papildus mācību procesam, ko izbaudām 
katru dienu, Tu vari būt viens no Skolas pašpārvaldes 
aktīvistiem, vari idejas realizēt pārdomātos, kvalitatīvos 
skolas pasākumos, dziedāt, dejot un iesaistīties citās akti-
vitātēs. Un vēl, tepat skolā, Tu vari iegūt sev velo tiesības, 
bet, ja nāksi uz 11.klasi, lai turpinātu mācības vidusskolā, 
tad Tu vari tikt pie “B” kategorijas autovadītāja apliecības. 
Skaistā ezera krastā mums ir skolas internāts, tajā visu 
nedēļu pavada skolēni, kuriem mājas ir tālu no skolas. Ja 
būsi centīgs, katru semestri saņemsi stipendiju par labām 
un teicamām sekmēm. 

Nāc mūs pulkā!
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas kolektīva vārdā, 

skolas direktore Līga Zalāne

Variešu sākumskola

Aicinām  jaunus skolēnus Variešu sākumskolas klasēs - 
no 1.-6.klasei! 

Variešu sākumskola - pozitīva un draudzīga skola, kas 
veicina vispusīgu bērna attīstību. Skola īsteno licencētās 
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības 1.posma (1.-6.kla-
se) un speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) 
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 

Skolā mūsdienīga vide, siltas, saulainas telpas, lieliska 
sporta zāle, klašu telpas aprīkotas ar interaktīvajām tā-
felēm, ir bezmaksas transports nokļūšanai līdz skolai un 
mājām, bezmaksas pusdienas, pagarinātās dienas grupa 
un daudzveidīgas interešu izglītības programmas.  

Skola ir kā liela ģimene, kur ikvienam nodrošināta indi-
viduāla pieeja. Daudzveidīgas papildus iespējas bērniem 
pieejamas, arī pateicoties dalībai individuālo kompe-
tenču attīstības projektā, projektā “Pumpurs” un “Skolas 
Soma”. 

Rakstiet pieteikumu uz epastu variesi.ssk@krustpils.lv 
vai zvanot direktorei 26601059

Variešu sākumskolas direktore A.Rogāle

Informācija par skolām pieejama Krustpils novada mājas 
lapā www.krustpils.lv
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Krustpils novada pašvaldība katru gadu sumina gud-
rākos, talantīgākos un apzinīgākos skolēnus un skolotā-
jus par sasniegumiem Jēkabpils pilsētas un starpnovadu, 
reģiona, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un zinātniski 

pētniecisko darbu lasījumos un mazpulku projektu aiz-
stāvēšanā.  Ik gadu skolēniem tiek pasniegtas stipendijas 
-  gan par sasniegumiem dažādās olimpiādēs un konkur-
sos (1.-12.klase), gan tiem, kuriem vidējā atzīme bijusi virs 
7,5 ballēm (5.-12. klase).  Lai gan šogad svinīgie pasākumi 
izpaliek, skolēnu, skolotāju un vecāku darbs visa gada ga-
rumā tiek novērtēts kā ik katru gadu. 

Krustpils novada pašvaldība un Sūnu 
pamatskola izsaka “PATEICĪBU”:

Ernesta Druviņa ģimenei, Ādama Grīga ģimenei, So-
fijas Sokolovas ģimenei, Markusa Ņikonova ģimenei, 
Sintijas Zemītes ģimenei, Annas Līgas Zarkevičas 
ģimenei, Paulas Bizauskas ģimenei, Sintijas Kursītes-
Kursišas ģimenei, Mārtiņa Kalniņa ģimenei, Justīnes 
Leitānes ģimenei, Toma Gustava Zeltiņa ģimenei, An-
nas Valpēteres ģimenei, Kristiānas Rodzevičas ģime-
nei, Paulas Bebres ģimenei, Kintijas Podnieces ģime-

nei, Unas Kivlenieces ģimenei, Diānas Ļūļākas ģimenei, 
Kristiānas Kuršas ģimenei, Arinas Rageles ģimenei, 
Milandras Zeimules ģimenei par ieguldījumu audzi-
nāšanā un izglītošanā,  sasniedzot teicamus rezultātus 
2019./2020.m.g. noslēdzot;

Dacei Vališinai, Sandrai Sondorei-Vanagai, Agritai 
Zolbergai, Zeltītei Svikšai par veiksmīgu skolēnu sagata-
vošanu  skatuves runas konkursam un par neatsveramu ie-
guldījumu Sūnu pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 
mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g;

Skaidrītei Neimanei par veiksmīgu skolēnu sagatavo-
šanu  skatuves runas konkursam, reģionālās skatuves runas 
konkursam un par neatsveramu ieguldījumu Sūnu pamat-
skolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa no-
drošināšanā 2019./2020. m.g.;

Dainai Kalvei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  re-
ģionālajam novadu forumam, Latvijas Mazpulku GODA 
nominācijas “Augsim Latvijai” konkursam un par neatsve-

Paldies par paveikto!
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ramu ieguldījumu Sūnu pamatskolas skolēnu izglītošanā 
un radoša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Vitālijam Pemaņickim par veiksmīgu skolēnu sagata-
vošanu volejbola sacensībām un par neatsveramu ieguldī-
jumu Sūnu pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mā-
cību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Ņinai Jegorovai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
valsts kaligrāfijas konkursam krievu valodā un par neatsve-
ramu ieguldījumu Sūnu pamatskolas skolēnu izglītošanā 
un radoša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Dacei Strožai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  ska-
tuves runas konkursam, latviešu valodas konkursam, mate-
mātikas konkursam un par neatsveramu ieguldījumu Sūnu 
pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa 
nodrošināšanā 2019./2020. m.g..

Krustpils novada pašvaldība 
un Krustpils pamatskola izsaka 
“PATEICĪBU”:

Danielas Romanovskas ģimenei, Edmunda Maļce-
va ģimenei, Annijas Žagares ģimenei, Arīnas Artem-
jevas ģimenei, Matīsa Marčinkova ģimenei, Stefānijas 
Mihailovas ģimenei, Vestarda Rūdolfa Stoķa ģimenei, 
Amandas Dūmas ģimenei, Induļa Bērtiņa ģimenei, Lī-
vas Ieviņas ģimenei, Ievas Esteres Maševskas ģimenei 
par ieguldījumu audzināšanā un izglītošanā, sasniedzot tei-
camus rezultātus 2019./2020.m.g. noslēdzot;

Inai Leikučai, Inesei Grauduma, Dacei Miezītei par 
veiksmīgu skolēnu sagatavošanu starpnovadu skatuves ru-
nas konkursam un par neatsveramu ieguldījumu Krustpils 
pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa 
nodrošināšanā 2019./2020. m.g;

Veltai Bojārei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  Jē-
kabpils starpnovadu apvienības krievu valodas olimpiādei 
un par neatsveramu ieguldījumu Krustpils pamatskolas 
skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošinā-
šanā 2019./2020. m.g..

Maijai Kīnei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Jē-
kabpils starpnovadu sociālo zinību konkursam, vokālās mū-
zikas konkursam “Balsis” un par neatsveramu ieguldījumu 
Krustpils pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācī-
bu procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g..

Aivitai Ķiplokai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
Jēkabpils starpnovadu lielo skolu sporta sacensībām tau-
tas bumbā un volejbolā, un par neatsveramu ieguldījumu 
Krustpils pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācī-
bu procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g..

Dainai Lapiņai par veiksmīgu skolēnu sagatavoša-
nu starpnovadu skatuves runas konkursam, starpnovadu 
2.klases latviešu valodas konkursam un par neatsveramu 
ieguldījumu Krustpils pamatskolas skolēnu izglītošanā un 
radoša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g;

Krustpils novada pašvaldība un Vīpes 
pamatskola izsaka “PATEICĪBU”:

Dārtas Kristīnes Ozoliņas ģimenei, Jēkaba Ozoliņa 
ģimenei, Katrīnas Ielejas ģimenei par ieguldījumu au-
dzināšanā un izglītošanā, sasniedzot teicamus rezultātus 
2019./2020.m.g. noslēdzot;

Ingrīdai Upeniecei, Lienei Upeniecei, Anitai Kolo-
dinaitei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  skatuves 
runas konkursam un par neatsveramu ieguldījumu Vīpes 
pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa 
nodrošināšanā 2019./2020. m.g..

Krustpils novada pašvaldība un Mežāres 
pamatskola izsaka “PATEICĪBU”:

Diānas Orlovas ģimenei, Darjas Ivanovas ģime-
nei, Vlada Penteļejeva ģimenei par ieguldījumu audzi-
nāšanā un izglītošanā, sasniedzot teicamus rezultātus 
2019./2020.m.g. noslēdzot;

Zigrīdai Dreimanei par veiksmīgu skolēnu sagatavoša-
nu  sociālo zinību konkursam un par neatsveramu ieguldī-
jumu Mežāres pamatskolas skolēnu izglītošanā un radoša 
mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Kristīnei Rossinskai par veiksmīgu skolēnu sagata-
vošanu  skatuves runas konkursam un par neatsveramu 
ieguldījumu Mežāres pamatskolas skolēnu izglītošanā un 
radoša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Vladimiram Golubevam  par veiksmīgu skolēnu sa-
gatavošanu basketbola un dambretes sacensībām un 
par neatsveramu ieguldījumu Mežāres pamatskolas skolē-
nu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g..

Krustpils novada pašvaldība un Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskola izsaka 
“PATEICĪBU”:

Jūlijas Voitiņas ģimenei, Esteres Čeveres ģimenei, 
Gunitas Veikšānes ģimenei, Lienes Kozuliņas ģimenei 
par ieguldījumu audzināšanā un izglītošanā, sasniedzot tei-
camus rezultātus 2019./2020.m.g. noslēdzot;

Annai Karānei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
krievu valodas tiešsaistes olimpiādei un par neatsvera-
mu ieguldījumu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas skolē-
nu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g.;

Marutai  Kesterei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
vēstures olimpiādei un par neatsveramu ieguldījumu Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas skolēnu izglītošanā un rado-
ša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Inārai Mihalovičai, Sandrai Kaļeiņikovai par veik-
smīgu skolēnu sagatavošanu  skatuves runas konkursam 
un par neatsveramu ieguldījumu Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa 
nodrošināšanā 2019./2020. m.g. .

Krustpils novada pašvaldība un Antūžu 
pamatskola izsaka “PATEICĪBU”:

Bruno Rinka ģimenei, Agra Fedina ģimenei, Māra 
Mārtiņa Kasparoviča ģimenei, Agra Stepanova ģi-
menei, Mareka Kaskoviča ģimenei, Viktorijas Zariņas 
ģimenei, Diānas Marcinkevičas ģimenei, Viktorijas 
Strāķes ģimenei, Kitijas Zariņas ģimenei, Ksenijas Kas-
kovičas ģimenei, Veronikas Tabunovas ģimenei, Ser-
geja Voitka  ģimenei, Raivja Zemberga ģimenei, Jura 
Solovjova ģimenei, Kristapa Zāles ģimenei, Daniela Ši-
lova ģimenei, Rolanda Jansona ģimenei, Jāņa Kristiāna 
Giptera ģimenei, Sanijas Cīrules ģimenei, Alda Bruzgu-
ļa ģimenei, Margaritas Līgas Fedinas ģimenei, Agneses 
Vasiļevskas ģimenei par ieguldījumu audzināšanā un iz-
glītošanā, sasniedzot teicamus rezultātus 2019./2020.m.g. 
noslēdzot;

Ritai Džeriņai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
Rīgas 1.pamatskolas - attīstības centra kausa izcīņā bas-
ketbolā, Latvijas Speciālās Olimpiādes futbola sacensībām 
un par neatsveramu ieguldījumu Antūžu pamatskolas sko-
lēnu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g.;

Ingrīdai Dreimanei, Irinai Gurtiņi, Arnitai Daģei, 
Lāsmai Feldmanei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
vizuāli plastiskās mākslas konkursam un par neatsveramu 
ieguldījumu Antūžu pamatskolas skolēnu izglītošanā un ra-
doša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Mārai Bojārei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
vizuāli plastiskās mākslas konkursam, tērpu un aksesuāru 
demonstrēšanas konkursam, klašu pasākumam “Ziemas 
karuselis” un par neatsveramu ieguldījumu Antūžu pamat-
skolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa no-
drošināšanā 2019./2020. m.g.;

Agitai Bērziņai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu 
vizuāli plastiskās mākslas konkursam, Krustpils novada at-
klātajam lietpratības konkursam, klašu pasākumam “Zie-
mas karuselis” un par neatsveramu ieguldījumu Antūžu pa-
matskolas skolēnu izglītošanā un radoša mācību procesa 
nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Nataļjai Jeļizarjevai par veiksmīgu skolēnu sagatavo-
šanu Daugavas labā krasta boče sacensībām un par neat-
sveramu ieguldījumu Antūžu pamatskolas skolēnu izglīto-
šanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 2019./2020. 
m.g..

Krustpils novada pašvaldība un Variešu 
sākumskola izsaka “PATEICĪBU”:

Naura Puķāna ģimenei, Kristiāna Ivanova ģimenei, 
Daira Eglīša ģimenei, Kristera Juškeviča ģimenei, Matī-
sa Soroka ģimenei, Sanda Mežaraupa ģimenei, Adria-
na Brīdega ģimenei, Uģa Brīdega ģimenei, Ginta Zālīša 
ģimenei, Paulas Jansones ģimenei, Emīlijas Ivanovas 
ģimenei, Kitijas Prokofjevas ģimenei par ieguldījumu 
audzināšanā un izglītošanā, sasniedzot teicamus rezultātus 
2019./2020.m.g. noslēdzot;

Aivitai Rudzītei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  
matemātikas konkursam, tautas bumbas sacensībām un 
par neatsveramu ieguldījumu Variešu sākumskolas skolē-
nu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g.;

Sintijai Kovaļovai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  
tautas bumbas sacensībām, skatuves runas konkursam 
un par neatsveramu ieguldījumu Variešu sākumskolas sko-
lēnu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g.;

Evitai Prokofjevai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu  
tautas bumbas sacensībām un par neatsveramu ieguldīju-
mu Variešu sākumskolas skolēnu izglītošanā un radoša mā-
cību procesa nodrošināšanā 2019./2020. m.g.;

Lindai Zvaigznei, Luetai Rancovai par veiksmīgu 
skolēnu sagatavošanu  skatuves runas konkursam un 
par neatsveramu ieguldījumu Variešu sākumskolas skolē-
nu izglītošanā un radoša mācību procesa nodrošināšanā 
2019./2020. m.g. .

Pēdējie mācību gada mēneši bija sarežģīti un izaici-
nājumu pilni ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem 
un skolotājiem. Ir pienācis laiks baudīt pelnīto atpūtu! 
Lai visiem skolēniem, pedagogiem, skolu darbiniekiem 
un skolēnu vecākiem skaista vasara! Tiksimies Krustpils 
novada pašvaldības skolās jau nākamajā mācību gadā - 
1.septembrī, jauno 2020./2021. m.g. uzsākot!

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie

PAZIŅOJUMS
PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU 

IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA  ATRADNĒ 
„AIVIEKSTE KREISAIS KRASTS” KRUSTPILS NOVADĀ, 
VARIEŠU PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJU-
MA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paredzētā darbība:  Derīgo izrakteņu (dolomīta) 
ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atrad-
nē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu 
teritorijā Krustpils novadā

Paredzētās darbības ierosinātāja:  SIA “Pļaviņu DM”, 
Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 
16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis: 29461985 
E-pasta adrese: juris.dm@apollo.lv

Paredzētā darbības vieta:  Paredzētās darbības vieta 
ietvers zemes īpašumus:

Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130;
Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128;

Mazlazdas, kadastra Nr.56680020143;
Vēzenes, kadastra Nr.56680020120;
Vēzenes Kadastra Nr.56680020116
Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis  lēmumu 

Nr.5-02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu.

Ziņojuma izstrādātājs: Eksperte Inga Gavena, tālrunis: 
29545377, E-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
notiks neklātienes formā (attālināti) no 15.jūnija līdz 
19.jūnijam.  Tīmekļa vietnē  http://www.plavinudm.
lv 15. jūnijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz 
interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija 
un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus. 
Videoprezentāciju būs iespējams saņemt arī e-pastā, 
piesakot to pa e-pastu inga.gavena@gmail.com vai 
pa tālr. 29545377.  Atbildes uz Ziņojuma sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem 

par paredzēto darbību tiks publicētas līdz 25.jūnija plkst. 
17:00. tīmekļa vietnē  http://www.plavinudm.lv un atbil-
dot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepa-
zīties:

1) SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  http://www.plavi-
nudm.lv Sabiedrības līdzdalība

2) SIA “Pļaviņu DM”: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļavi-
ņu pilsēta1, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa 
tālr.29461985

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var 
iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecī-
bas ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173,  fakss: 
67321049 www.vpvb.gov.lv) 30 dienu laikā pēc Paziņoju-
ma publikācijas laikrakstā “Krustpils Novadnieks”

1  Ņemot vērā noteiktos ārkārtas situācijas drošības 
pasākumus, lūdzam izvēlēties iespēju ar sagatavoto 
Ziņojumu un tā materiāliem iepazīties attālināti 



4    2020. gada jūnijs

Krustpils novada paš-
valdība sadarbībā ar laik-
rakstu «Brīvā Daugava» 
šogad startēja  Zivju fonda 
projektu konkursā un guva 
atbalstu sabiedrības infor-
mēšanai par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu 

un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību.

Līdz oktobrim vismaz 
reizi mēnesī avīzē atradī-
siet tematisko lapu «Ne 
asakas!», kā arī atsevišķus 
materiālus, kas sagatavo-
ti projekta ietvaros. Tajos 

stāstīsim par Krustpils no-
vada publisko un privāto 
ezeru un upju apsaimnie-
košanu, par paveikto un 
iecerēto šajā jomā, par ziv-
ju resursu papildināšanu 
un  sargāšanu, intervijas ar 
prasmīgiem zivju ķērājiem,  

reportāžas  no makšķerēša-
nas sacensībām un daudz 
ko citu.  Pirmā tematiskā 
lapa bija publicēta maijā, 
bet šajā numurā piedāvā-
jam otro, kas sagatavota 
projekta ietvaros. Materiāli 
tiek publicēti arī Krustpils 

novada mājaslapā www.
krustpils.lv ,laikrakstā “Brī-
vā Daugava” un laikraksta 
mājaslapā www.bdaugava.
lv. Krustpils novads ir ba-
gāts ar ūdeņiem  –  tādēļ 
ceram, ka tēmas neizsīks 
un būs interesanti arī ap-

kārtējo novadu  un Jēkab-
pils iedzīvotājiem. 

Aicinām arī lasītājus 
iesaistīties šajā projektā, 
sūtot savus vērojumus, 
pārdomas, lomu foto uz e-
pastu: zivs@bdaugava.lv.

Par dīķiem, ezeriem, karpām, līņiem, amūriem, zivju mazuļiem, 
makšķerniekiem un teritoriālo reformu 
Intervija ar zivju audzētāju Gundaru Kalvi 

Zemnieku saimniecības 
«Kalves» īpašnieks Gun-
dars Kalve ir lielākais zivju 
audzētājs Krustpils nova-
dā. Gadu gaitā, nodarbo-
joties ar akvakultūru, uz-
krājusies ievērojama pie-
redze, ar kuru saimnieks 
dalās gan ar aicinātiem 
interesentiem, kas bieži 
apmeklē viņa saimniecību, 
gan šoreiz arī ar lasītājiem. 

No viena dīķa līdz vidē-
jai saimniecībai

– Cik ilgi nodarbojaties 
ar  zivju audzēšanu?

– Sāku 1999. gadā un jau 
2000. gadā ievācu pirmo 
«ražu». Saimniekošanu sā-
kām ar govīm, esam audzē-
juši  teļus un  kartupeļus, bet 
zivis ir pēdējais, ko esam uz-
sākuši. Manam vecvecvectē-
vam Jēkabam šeit piederēja 
35 ha zemes. Apstrādāta bija 
katra pēda, bet pa kolhoza 
laikiem tur, kur tagad ir dīķi, 
bija liekņas un viss  aizau-
dzis ar nātrēm un krūmiem. 
Cilvēki to sauca par čūkslāju. 
Mani tas aizskāra, ka manu 
senču zemi tā dēvē. 1998. 
gada pavasarī sāku tīrīt krū-
mus un ievēroju, ka pa lejām 
smuki tek ūdens straumītes. 
Aiz gara laika uztaisīju sniega 
dambi un vēroju, ka veidojas 
tādas smukas pļaņčkas. Pa-
domāju: ja tur izplēstu kār-
klu saknes, iztīrītu, uzbērtu 
cietu grunti, veidotos smuks 
dīķis. Un tā izveidoju pirmos 
dīķus 2,4 ha platībā. Jau pir-
majā gadā ielaidām karpas 
un dabūjām labu pieaugu-
mu, jo dabīgās barības dīķos 
bija daudz.  Novācot pirmo 
ražu, sapratu, ka tas ir tīri labs 
bizness.  Skatījos uz nākamo 
liekņu – tur atkal var izveidot 
dīķi, tad vēl uz nākamo, un 
tā radās vesela dīķu kaskāde 
līdz pat Daugavpils šosejai. 
Pēc ienesīguma zivju bizness 
man ir trešais aiz augkopības 
un mežsaimniecības. Iene-
sīguma ziņā akvakultūra sa-
stāda 5–7%. 

–  Cik hektāru dīķu jums 
ir tagad? 

–  Kopā 80 ha, bet kvali-
tatīvi dīķi – 40 ha. Man bieži 
jautā, kas ir  kvalitatīvi dīķi. 
Tas ir dīķis, kur es labi varu 
pievest zivis un labi novākt, 
ērti barot, ar laipām un  zivju 

uztvērējiem, ar trepēm zivju 
nešanai, ar barotavām  un 
kontroles mehānismiem. 
No kvalitatīva dīķa var dabūt 
vairākas reizes lielāku pie-
augumu  nekā no parasta.  
Kad es sāku nodarboties ar 
akvakultūru, vaicāju cilvē-
kiem, kas  to dara gadiem:  
cik es no hektāra varu dabūt 
pieaugumu gadā. Man teica, 
ka 400–600 kg. Tas  neder, 
vajag tonnu. Tas neesot ie-
spējams! Esmu pierādījis, ka  
ir – labā dīķī normālā gadā   
pieaugums ir 1,5 tonnas uz 
hektāra. 

– Vai ir kaut kādas nor-
mas, cik daudz zivju var 
būt uz hektāru?  

–  Ja gribu saņemt Lauku 
atbalsta dienesta maksāju-
mus, – 600 kg uz hektāra. 
Bet tas mani ieliek audzēša-
nas rāmjos. Es no tā hektāra 
varu iegūt vairāk, tādēļ uz 
atbalstu nemaz nepretendē-
ju.  Šādi noteikumi ir izdevī-
gi lielsaimniecībām, kam ir 
500–1000 ha lieli dīķi. Ja tās 
sāks audzēt tā, kā to daru es, 
radīsies pamatīga zivju pār-
produkcija.  Mums kā ma-
zajai saimniecībai vai tādai, 
kas lēnām ķepurojas uz vidē-
jās pusi, šie limiti ir ārkārtīgi 
zemi. Tu uztaisi trolejbusu, 
kas var pārvadāt 120 pasa-
žierus, bet tev saka – vari 
vest tikai 30.  

– Vai audzējat tikai kar-
pas? 

– Manos dīķos ir polikultū-
ra. Tur ir gan karpas, gan līņi, 
gan baltais amūrs, papildus 
piešauju klāt šī gada līdacē-
nu kāpurus, kas, neskādē-
jot lielajai karpai, pa vasaru  
uzaug līdz 200 gramiem, lai 
gan normāli tiek uzskatīts, ka 
tam vajadzētu sasniegt  30 
gramus.  

– Tiek uzskatīts, ka eko-
nomiski visizdevīgāk ir 
audzēt karpas. Vai šīs citas 
sugas arī dod ienākumus? 

– Protams, tas pats baltais 
amūrs. Šo zivi uzskata par 
Latvijā introducētu sugu,  un 
Zivju fonds nekādos projek-
tos to ielaišanu neatbalsta.  
Netaisos ar viņiem strīdēties, 
bet, ja es  pavasarī ielikšu 
sludinājumu, ka pārdodu 
baltos amūrus, mums zivju 
māju apgāzīs. 

– Amūrs ir populārs ar 
to, ka izēd ūdensaugus. Vai 

šīs zivs spējas iztīrīt ūdens-
tilpes  nav pārspīlētas? 

– Paziņam bija hektāru 
liels dīķis, kurā jūlija sākumā 
nebija neviena kvadrātmet-
ra ar atklātu ūdens laukumu. 
Uz hektāru ielaidām 200 
kg  250-gramīgus amūrus. 
Rudenī zivis jau bija kilogra-
mīgas un dīķī nebija nevie-
nas zāles tālāk par metru no 
krasta. Tas nozīmē, ka saim-
nieks bez ekskavatora attīrīja 
savu dīķi, novāca bez pļauša-
nas krasta apaugumu, jo zivs 
iztīra arī krasta zonu,  dabūja 
četrkāršu svara pieaugumu 
un, pārdodot zivis, arī 300% 
peļņu. Protams, tik daudz 
uz vienu hektāru nav jālaiž, 
bet tas, ka pietiek ielaist 2–3 
amūrus uz hektāru, arī ir ab-
solūta muļķība, jo katram 
lopiņam ir norma, ko viņš 
var apēst.  Es rēķinu, ka opti-
māli vajadzētu ielaist  70 kg 
uz hektāru,  un tad rezultātu 
garantēju. 

– Līņus arī ir izdevīgi 
audzēt? Un kāpēc kopā ar 
karpām? 

– Līnis ir dīķa sanitārs. Kar-
pa ēd visu kā cilvēks, bet  tā 
ir tīrīga zivs, un, nedod dievs, 
iedot barību, kas ir kaut vai 
viegli iebojājusies. Graudi 
barotavā pēc 3–4 dienām 
sāk viegli smakot, un  kar-
pa saka: «Ēd pats!».  Tad  ir 
līņa laiks, kas to visu apēd 
ar gardu muti. Ne velti mak-
šķernieki ēsmai, ejot uz līni, 
izmanto viegli iepuvušus  
produktus – biezpienu un 
sieru. 

– Pamatā tomēr audzē-
jat karpas. Cik šīs zivis pie-
aug svarā gada laikā?

– Viss ir atkarīgs no atau-
dzējuma. Visstraujāk pieaug 
viengadīgā karpa. Ielaižot 
50 g zivtiņas pavasarī dīķī un 
viņu labi barojot, rudenī ārā 
dabūjam ap 500 g smagas.  
Tātad – desmitkāršs pieau-
gums. Nākošgad šo pašu 
karpu ielaižot atkal dīķī, mēs 
dabūjam divus līdz divarpus 
kilogramus – četrkāršu pie-
augumu. No maija vidus līdz 
augustam karpa audzē mus-
kulatūru un gaļu, bet pēc 
tam sāk audzēt taukus zie-
mai. Tādēļ, ja noķeram zivti-
ņu oktobrī un to gatavojam, 
tad ap mugurkaulu un iek-
šējiem orgāniem var redzēt  
pat kulaka lieluma tauku 

saaugumus. Tas ir krājums, 
ko zivs nodedzina ziemā. 
Tad  karpa zaudē 10–15%  
svara. Visumā karpas aktīvi 
barojas četrus mēnešus – no 
maija vidus  līdz  septembra 
vidum. 

– Cik apmēram graudu 
jāizbaro, lai karpas svara 
pieaugums būtu 1 kg? 

– Man katram dīķim ir uz-
skaite, cik kilogramu  zivju ie-
laists, cik graudu izbarots un 
cik kilogramu rudenī no dīķa 
izņemts, tāpēc varu pateikt 
samērā precīzi – vidēji ražī-
gā dīķī, kur ir arī odu kāpuri 
un ūdenszāles, ir jāizbaro 
3–4 kg kviešu, lai zivs svars 
pieaugtu par vienu kilogra-
mu. Pupas un soja dod vēl 
lielāku pieaugumu. Savukārt 
kartupelis – enerģiju,  zivis  
raus makšķernieku auklas 
un atlieks āķus, bet laba pie-
auguma nebūs.  Ar pupām, 
zirņiem un soju ir cita prob-
lēma – iekšējie orgāni pār-
lieku apaug ar taukiem, un 
tādas zivis var aiziet bojā. Tā-
dēļ ar šiem augiem var barot  
tikai  zivis, par kurām  zini, ka 
tās garantēti varēs pārdot kā 
pārtikas produktu.  

–  Kādi vēl ir riski, nodar-
bojoties ar akvakultūru?  

– Liela  problēma ir sli-
mības. Latvija ir piegāzta 
pilna ar Lietuvas un Polijas 
karpām, kas nāk no konven-
cionālajām saimniecībām, 
kur neseko  līdzi ne bioteh-
niskajiem pasākumiem, ne 
veterinārijai, ne drošības pa-

sākumiem. Lietuvā ir veikts 
anonīms pētījums lielākajās 
saimniecībās, un rezultāts 
ir bēdīgs – pusē saimniecī-
bu ir gan pavasara virēmija, 
gan koiju karpu vīruss, gan 
vēl sliktākas slimības.  Un ko 
dara šīs saimniecības, kuras 
ir zaudējušas tirgu Lietuvā, 
vai poļu saimniecības, kas 
zaudējušas eksporta tirgu 
Vācijā?  Viņi savas zivis piedā-
vā Latvijā! Paskatieties sludi-
nājumu portālā, no kurienes  
nāk zivis –  no Lietuvas, un 
tās ir  slimās saimniecības.  
Man  telefonā ir daudz foto  
ar beigtām zivīm,  kas ir lat-
viešu starpnieku ievestas. 
Starpnieki saka, ka realizē 
savas zivis tālākai audzēša-
nai, bet viņiem nemaz nav 
dīķu. Jābūt ļoti uzmanīgam. 
Ja ielaidīsi zivis ar koiju kar-
pu vīrusu, vari  uz 10 gadiem 
aizmirst par zivju  audzēšanu 
savā saimniecībā.  

– Makšķerniekus visvai-
rāk satrauc lenteņi. 

– Tas lentenis, kas ir karpā, 
cilvēkiem nav bīstams. Kar-
pa ir spēcīga zivs, ēd labi, ir 
vāji ietekmējama no ārējiem 
faktoriem, ar biezām zvīņām. 
Tai arī ir parazīti, un tā pārnē-
sā visādas slimības, bet  pati 
nesaslimst. Ļoti labs paņē-
miens cīņā pret slimībām, 
ko agrāk pielietojām, kamēr 
vēl bijām maza saimniecī-
ba, ir vannošana sālsūdenī 
pavasarī.  Vienā kubikmetrā 
ūdens izšķīdina 50 kg sāli, un 
tādā ūdenī karpu iegremdē 

uz 4–5 minūtēm. Zivij tas ir 
stress, bet, ielaižot vasaras 
dīķī, viņa ir uzfrišināta kā jau-
na  meitene.

– Vai Pārtikas un veteri-
nārais dienests (PVD)   veic 
kādas kontroles saimniecī-
bā?

– Protams. Mana saimnie-
cība ir reģistrēta PVD, atzīta 
PVD. Regulāri tiekam kon-
trolēti, vai ir ievērotas zivju 
labturības prasības, vai ir 
uzskaite, kad zivis pārvieto-
tas, kad nolaists ziemas dīķis, 
kad zivis aizvedām uz vasa-
ras dīķi, vai ir veikti kaut kādi 
veterinārijas pasākumi. Katrs 
dīķis ir reģistrēts kā noviet-
ne, līdzīgi kā govju vai cūku 
ferma. Piemēram, ja man 
Medņos ir 27 dīķi, tad tās ir 
27 novietnes.

– Vēl kaut kādas citas 
zivis  esat mēģinājuši au-
dzēt?

– Pirms vairāk nekā desmit 
gadiem dažādībai ievedām 
zušus. Tagad man katrā eze-
ra stūrī  ir pa zutim. Bet īsti tas 
neatmaksājās. Mēģinājām 
arī foreles. Pieauga labi, bet 
jūlijā bija 28 grādi ēnā, ūdens 
temperatūra –  24 grādi,  un 
viss foreļu ganāmpulks un 
trīs gadu darbs aizgāja bojā. 
Audzējam to, kas ir izdevīgi 
un atmaksājas.  

– Neesat mēģinājuši rī-
kot   makšķerēšanu dīķī 
par maksu? 

– Divus gadus mēģinā-
jām, bet nokonstatējām, ka 
starp 10  makšķerniekiem 

Savulaik aizaugušo čūkslāju Gundars Kalve gadu gaitā pārvērtis par izkoptu dīķu kaskādi, 
kas ērti pārskatāma no zivju mājas balkona. 
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viens ir nelietis, un man ne-
kādi neizdevās atrast meto-
di, kā konstatēt, kurš tas ir. 
Tā tas pasākums arī beidzās. 
Nav patīkami, ka ap dīķiem 
dzerstās, bļaustās un atstāj 
izsmēķus. Mums ir rūpnie-
ciskā nozveja, bet makšķer-
nieks ir piemērots piemājas 
dīķim, kur zivju audzēšana ir 
vaļasprieks. 

Lielās zivis –  mākslinie-
kiem, mazuļi – zivju resur-
su papildināšanai

– Ne visas jūsu saimnie-
cības karpas iziet «caur 
kūpinātavu». Daļa zivju 
turpina dzīvot citos dīķos. 
Jūs  aktīvi iesaistāties ziv-
ju resursu papildināšanā 
dažādās ūdenstilpēs, pie-
daloties zivju mazuļu ie-
pirkumos. 

– Lielās karpas pērk mak-
šķerēšanas dīķi. Latvijā paš-
laik ir daudz sporta makšķe-
rēšanas dīķu, kuros valda 
princips «noķer un  atlaid». 
Prieks tādiem pārdot, jo es 
zinu, ka manas zivis tur turpi-
na dzīvot un, ļoti iespējams, 
nomirs tikai no vecuma. 
Vienīgā problēma, ka 3–4 
kg karpas šādiem dīķiem ir 
par mazu. Viņiem interesē 
desmitnieces un uz augšu. 
Tik lielas man lielos daudzu-
mos noaudzēt neizdodas – 
tas ir ekskluzīvs pasākums. 
Laba sadarbība ir ar biedrību 
«Mālpils zivīm», un  karpas 
virs 5 kg iet uz turieni. 

 Lielās virs 10 kg patiesībā 
ir izbrāķētas vaislas zivis. Un,  
kad mēs tādas nobrāķējam, 
makšķerniekiem tas ir «alelu-
ja!». Lielākā  saimniecībā no-
ķertā zivs bija 19 kg smaga.   

Kā jau teicu, 40 ha dīķu 
mums nav īsti apgūti, un  
tajos ir dziļas bedres. Zivis 
nāk nevis uz zivju uztvērēju, 
bet paslēpjas tajās bedrēs. 
Pa šiem 20 gadiem, kopš 
nodarbojamies ar karpu au-
dzēšanu, divas reizes izdevās 
tur lielās karpas iespiest stūrī. 
Dieva zīmes redzējām – tā-
das no 8 līdz 20 kg bija 140 
gabalas. Tad ir izvēle, vai at-
stāt to divdesmitnieci sev, lai 
varētu palielīties, ka manos 
dīķos ir tādas zivis, vai atdot 
uz makšķerēšanas dīķiem. Es 
labāk tādu tomēr piedāvātu 
Baļotes ezeram vai mālpilie-
šiem. Ja ezerā būs vairākas 
20+ zivis, Lietuvas izlases 
veči te nedēļām dzīvos, lai to 

trofeju noķertu.
– Tādai 20+ karpai cena 

arī droši vien ir cita, ne jau 
2 vai 3 eiro kilogramā?

– Es tirgoju pa lēto, tas ir, 5 
eiro kilogramā, bet pieņem-
tais standarts ir, ka šāda 20 
kg smaga zivs maksā 1000 
eiro. Esmu ļoti lojāls mūsu 
makšķerniekiem, jo ārkārtīgi 
cienu šos nesavtīgos  cilvē-
kus, kas realizē principu «ķer 
un atlaid».

– Pats arī esat makšķer-
nieks?

– Nē, bet man patīk skatī-
ties, kā citi to dara. Ja veči to 
dara profesionāli, esmu ga-
tavs stundām skatīties. Man 
viņi atgādina māksliniekus, 
kas glezno.

– Vēl viena jūsu darbības 
joma ir zivju mazuļu au-
dzēšana. Ko audzējat? 

– Audzējam līdaku, zan-
dartu un karpu mazuļus,  un 
arī karūsu. Kaut kur tās ka-
rūsas dīķos ir, un dažreiz tās 
pērk, ja  savairojušās līdakas 
un tām nav ko ēst.

– Kā iegūst  līdaku un 
zandartu mazuļus? 

– Līdaku inkubējam caur 
Veisa  aparātiem. Tās ir tādas 
kolbas, līdzīgas tām, no ku-
rām   padomju laikos tirgo-
ja sulas. Mammas un tēvus 
noslaucam, sajaucam, tad 
tekošā ūdenī ikrus noskalo, 
lai nesalīp kopā,  un ievieto  
aparātā. Desmit dienu līdz 
divu nedēļu laikā izšķiļas 
kāpuriņi, tad noturam baļļā, 
līdz tiem veidojas refleksi, un 
tad, kad mazā zivtiņa ir aptu-
veni 1,5 cm gara, laižam pa 
dīķiem. Rudenī vācot nost 
karpas, amūrus un līņus, pa 
vidu ir arī sprīdi gari līdacēni, 
kurus tālāk laiž  Dubnā, Dau-
gavā un citur.

– Jūs piedalāties arī paš-
valdību iepirkumos?

– Tikko piedalījos Krustpils 
novada iepirkumā. Ceru, ka 
esmu uzvarējis. Kāpēc man 
vest zandartu un līdaku ma-
zuļus uz Limbažiem, ja varu 
ielaist tepat Baļotē un Lau-
kezerā? 

– Zivju fonda atbalstī-
tajos projektos ir prasība 
ielaist 30 gramus smagus 
līdacēnus. Kā izdodas šo 
nepieciešamo izmēru sa-
glabāt līdz rudenim?

– Ja no viena katla ēd 4 
cilvēki, viņi kļūst resni, bet, 
ja 40 – būs nepaēduši. Viss  
atkarīgs no  blīvuma. Es zivju 
mazuļus audzēju lielā blīvu-

mā, kur barības ir par maz, 
tāpēc izdodas saglabāt  ne-
pieciešamo izmēru.

– Zandartu mazuļus ie-
gūst līdzīgi?

– Zandartus, tāpat kā 
jebkuru zivi,  var pavairot 
trīs veidos – mākslīgi, daļēji 
mākslīgi un dabiski. Esam 
strādājuši ar visiem trim vei-
diem. Šobrīd esam atteiku-
šies no mākslīgas pavairo-
šanas. Zandarta nārsts iekrīt 
vienā laikā ar pavasara sēju, 
un, ņemot vērā, ka saimnie-
cībā pārsvarā ir augkopība, 
es nevaru savu galveno ziv-
kopi noņemt no traktora un 
likt sēdēt pie zandartiem. 
Pie zandarta ir arī jānakšņo 
– kad zandarta mamma ir 
ceturtajā ikru stadijā, nevar 
zināt, kurā brīdī viņa nērsīs, 
un tad ir jābūt klāt zivko-
pim. Gandrīz vienmēr nārsts  
notiek naktī. Zandarts ir ļoti 
jūtīga zivs, tādēļ  pārklājam 
baseinus ar audumu, lai die-
nas gaisma un cilvēki to ne-
stresina. Zivis arī tiek potētas, 
lai paātrinātu ikru nobrieša-
nu. Nārsts notiek baseinos, 
un zivkopim pēc tā jāizņem 
zivis no baseina un jāraugās, 
lai ikri vienmērīgi izklājas pa 
substrātu, kas atgādina pu-
tekļu slotiņas. Ikri nedrīkst 
salipt, citādāk var aiziet bojā. 
Dabīgam nārstam dīķos mēs 
ievietojam egles. Uz katru 
dīķi pa trim kuplām eglēm. 
Labākais substrāts, uz kā 
nārstot, ir kadiķis, tad egle – 
vai pat vienkārša zaru čupa. 
Kadiķim zāģi nevaru pielikt, 
tāpēc aizaugušās lauksaim-
niecības zemēs  zāģējam 
egles.  Un visbeidzot daļēji 
mākslīgais paņēmiens – ie-
vedam zandartu zivju mājā, 
paņemam ikru paraugus, 
skatāmies mikroskopā, kāda 
ir stadija, katru zivi reģistrē-
jam un iezīmējam, iepotē-
jam attiecīgu dozu nārstu 
veicinošo zāļu, un tad, kad 
ir ceturtā fāze, zandarti iz-
nārsto uz mūsu substrāta 
baseinā, un pēc nedēļas to 
ar jau apaugļotiem ikriņiem 
ieliekam dīķī. Tur  tie šķiļas. 
Tur ir pievesti kūtsmēsli, kurā 
ir daudz zooplanktona, ko 
zandarts ēd pirmajās nedē-
ļās, līdz sasniedz  1 gramu 
svarā.  To sasniedzis,  zan-
darts kļūst par plēsēju un 
meklē citas sīkās zivtiņas, ko 
apēst.

– Dabiskais nārsts  kar-
pām Latvijā nenotiek. Kā 

tās pavairo? 
– Dabiski pavairo. Reti ir 

gadi, kad mūsu dīķos karpas 
dabiski neiznārsto. Protams, 
tam vajag apstākļus – seklus, 
siltus, saules bagātus  līčus 
ar zāli, kur taisīt nārsta ligz-
das, arī sekli uzpludinājumi 
ir piemēroti. Baļotes ezers un 
Marinzejas ezers  ir piemēro-
ti karpu dabīgajam nārstam. 
Laukezerā gan būtu problē-
mas, ja karpas tur dzīvotu, 
jo ezers ir dziļš ar maz ūden-
saugiem un smilšainiem 
krastiem. Ja ierēdņi  saka, ka 
Laukezeram  karpu nedrīkst 
laist ne tuvumā, es piekrītu, 
bet, ja saka, ka to nevar laist 
Marinzejas ezerā, es gribu 
teikt –  «nāc pastrādā gadus 
piecus akvakultūrā un tad ej 
atpakaļ par ierēdni un dod 
padomus». Es redzu, ka tas 
ezers ir ļoti piemērots karpu 
ielaišanai.

– Jūs sakāt, ka Baļotes 
ezers ir piemērots karpu 
dabiskajam nārstam, taču 
tādas mazas 200–300-gra-
mīgas karpiņas tur neķe-
ras.

– Pieļauju, ka nārsts tur 
noticis samērā nesen un 
mēs to vēl neesam konsta-
tējuši. Makšķernieki, kas 
tur copē, ir sapirkuši tādus 
kātus un spoles, lai dabūtu 
lielās karpas. Ja  palūgtu pa-
zīstamajam makšķerniekam  
Normun dam Grabovskim 
tādu mazu karpiņu noķert, 
iespējams, viņš ar smalku 
auklu un mazu āķīti to arī 
izdarītu. Iespējams, ka uz-
skats, ka karpa pie mums 
dabiski nenārsto, ir padom-
ju laika klišeja, kad kāds  on-
kulis tā pateica un pārējie 
no tā laika dzied līdzi. Esmu 
dzirdējis par gadījumu, ka 
arī baltais amūrs Latvijā ir 
nonārstojis. Pirms gadiem 
sešiem uzskatīju, ka šie cil-
vēki «pūš pīlītes», bet ļoti 
iespējams, ka  globālās sa-
silšanas dēļ tā ir taisnība. Lai 
Latvijā nārstotu amūrs vai 
store, ir jābūt iespējai sildīt 
ūdeni, kā to dara, piemē-
ram, Secē. Klimatam kļūstot 
siltākam, mēs vēl redzēsim 
visādus brīnumus. 

Vājākie jāvelk uz augšu

– Krustpils novads no-
pietni pievērsās ūdeņu 
apsaimniekošanai tad, 
kad jūs bijāt novada do-
mes priekšsēdētājs. Kā 

radās doma, ka kaut kas 
šajā virzienā jādara?

– Pirmkārt, ir tāds dabas 
resursu nodoklis. Tas ir jāat-
dabū atpakaļ dabā, un tas ir 
pareizi.  To nevar izmantot 
dzīvokļu komunālajā saim-
niecībā. Agrāk mēs tomēr 
tā darījām, jo īsti nesapra-
tām, kā to izdarīt, vai arī tas 
neskaitījās īsti moderni. Bet 
tad bija Valsts kontroles zi-
ņojums un brīdinājums, ka 
dabas resursu nodoklis ir 
domāts konkrētiem mēr-
ķiem un ar to nevar lāpīt 
pašvaldības budžetu. Liela 
daļa šī nodokļa novadam 
nāk no atkritumu poligona  
«Dziļā vāda». Un otrs – sirds 
man vienmēr ir teikusi, ka 
Latvijas viena no lielākajām 
vērtībām ir daba.  Krustpils 
novada vērtība ir tīrumi, 
meži un ūdeņi. Ūdeņi – tā 
pirmkārt ir likteņupe Dau-
gava, kas novadā sākas pie 
Aiviekstes ietekas un bei-
dzas netālu no Līvāniem. 
Tie ir ezeri, pirmkārt jau 
Laukezers, Marinzejas un 
Baļotes ezers un vēl pad-
smiti mazāku ezeru. Mūsu 
upes ir  Aiviekste, Nereta, 
Odze. Krustpils novadā nav 
mazāk ezeru kā vienā otrā 
zilo ezeru zemes novadā. 
Kūku pagastā vien ir 13. 
Ņemot vērā šo bagātību un 
Valsts kontroles brīdināju-
mu, tika pieņemts lēmums 
šo dabas nodokli atgriezt  
dabā, pie tam  kvalitatīvi. 
Un tā mēs ciematos un liel-
ceļu malās esam izveidojuši 
energo efektīvu apgaismo-
jumu, kvalitatīvi apsaimnie-
kojam savus mežus. Ūdeņi 
ir vēl viena lieta, kurus mēs 
arī cenšamies apsaimniekot 
ļoti kvalitatīvi. Katru gadu 
startējam Zivju fondu pro-
jektos, un tas, ko mēs no 
tā dabūjam, faktiski ir  dā-
vana, jo 90% no izmaksām 
sedz Zivju fonds un tikai 
10% pašvaldība. Jāsaka, ka 
iestrādes novadā bija jau 
pirms manis, es tās iegriezu  
jaunā kvalitātē un  tempā.

– Tagad  vairs neesat 
domes priekšsēdētājs, 
pat ne  deputāts. Vai tā 
vīzija par ūdeņu apsaim-
niekošanu, kas jums bija 
toreiz, turpinās un pildās 
arī tagad?

– Ļoti labi pildās. Gribu 
uzteikt tagadējos deputā-
tus, jo tāds vides dienests, 
kāds ir mums, ir varbūt ti-

kai kādā Pierīgas novadā. 
Izaugsme, profesionalitāte, 
aprīkojums un zivju resursi, 
kas mums jāsargā,  – visos 
šajos parametros mēs esam 
līderi. Esmu  lepns par vietē-
jo ļaužu un dienestu  panā-
kumiem. Bija bažas, vai tas, 
ko iesākām, pāries uz  jauno 
deputātu sasaukumu,  kurā 
ir jaunas sejas un jauni re-
dzējumi. Tomēr attiecībā uz 
vides jautājumiem nekas  
nav mainījies, viss notiek ar 
līdzvērtīgu dinamiku, var-
būt pat mazliet labāku.

– Vai gaidāmā reģionālā 
reforma nevarētu ieviest 
kādas izmaiņas dabas un 
zivju resursu aizsardzībā?

– Varu novēlēt nāka-
majam  reģionam, kopā 
ar Jēkabpili vai bez tās, lai 
turpina iesāktos darbus. 
Vistraģiskākais varētu būt, 
ja tas darbs, ko mēs teju 
12 gadus novadā esam da-
rījuši, jaunajam novadam 
nebūtu vajadzīgs. Tad tā 
būs katastrofa. Bet  mēs arī 
uzdosim jautājumu: «Ar kā-
dām tiesībām tiek novilkta 
svītra ieguldījumiem Krust-
pils novadā,  kas šobrīd jau 
ir vairāk nekā simts tūkstoši 
eiro?»

– Ne visos tagadējos 
novados pievērš pienācī-
gu uzmanību ūdeņu ap-
saimniekošanas un zivju 
resursu aizsardzības jau-
tājumiem. Vai tomēr nav 
bažu, ka attīstība apstā-
sies?

– Es ceru, ka tie cilvēki, 
kas startēs nākamajās vēlē-
šanās, sapratīs, ka vide mūs 
sasien vienā mezglā.  Iegul-
dījumi šajā jomā  Krustpils 
novadā ir stipri augstāki 
nekā pārējiem. Un vaja-
dzētu būt tā, ka pēc jaunā 
reģiona izveidošanas šos 
ieguldījumus nevis nivelē-
tu uz leju, pielīdzinot pārē-
jiem, bet ieguldījumus pā-
rējos reģionos celtu augšā 
līdz mūsu līmenim. Krust-
pils vides dienestam jābūt 
kā bāzei, kā standartam, uz 
kura bāzes veidojam nāka-
mo jaunā novada dienes-
tu. Varbūt tas arī ir iemesls, 
kāpēc mūs grib visus salikt 
kopā – lai katra pašvaldība 
dotu savu labāko pienesu-
mu mūsu Latvijas izaugs-
mē.

Sagatavoja 
Juris Šteinbergs

Zivju fonds atbalsta vairākus projektus

Aprīļa beigās Zivju 
fonds apstiprināja at-
balstu diviem  Krustpils 
novada pašvaldības pro-
jektiem. 6,5 tūkstoši eiro  

piešķirti vides kameras 
iegādei. To paredzēts 
uzstādīt pie Marinzejas 
ezera. Savukārt teju 3,5 
tūkstoši eiro piešķirti ziv-

saimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumu izstrādei 
Baļotes ezeram. Noteiku-
mus izstrādās SIA «Sald-
ūdeņu risinājumi». Tāpat 
ar 5,7 tūkstošiem eiro at-
balstīts Jēkabpils pašval-
dības projekts «Grozāmās 
IP kameras piegāde un 
uzstādīšana zivju resur-

su aizsardzībai Daugavā, 
Jēkabpils pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā». Jā-
piebilst, ka kontroli šajā 
Daugavas posmā saskaņā 
ar līgumu veic Krustpils 
novada Vides un civilās 
aizsardzības dienests. 

Sagatavoja 
Juris Šteinbergs

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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Baļotes ezera jaunumi 

Maijā Baļotes ezerā, izmantojot peldošo ekskavatoru,  
turpinājās pagājušajā gadā iesāktā apauguma noņemša-
na un makšķerēšanas  sektoru ierīkošana. Lielākoties tika 
līdz galam pabeigti pērn sāktie darbi un iekārtoti pieci 
jauni sektori. Kopumā Baļotē tagad ir 57 makšķerēšanas 
sektori. 

Karpu makšķerēšanas sporta komandas, gatavojoties 
Latvijas čempionāta pirmajam posmam, kas  no 25. līdz 
28. jūnijam notiks Baļotē, visas nedēļas nogales aizvadī-
ja intensīvos treniņos. Pēdējās brīvdienās ezerā gatavību 
mačiem pārbaudīja pat 16 komandas. Attēlā redzamo 
desmitnieci komandas «Amigo Carp» dalībnieks Gatis 
gan noķēra jau 11. maijā.

Šļakatas pa gaisu – 14. maijā ezerā tika ielaistas divas 
tonnas karpu. No tām 500 kg bija svarā 3–4 kg, bet 1500 
kg – ar svaru 2–3 kg. Zivis piegādāja Skrundas zivju au-
dzētāji. Karpas iegādātas par līdzekļiem, kas lielākoties 
iegūti no  licencētās makšķerēšanas. 

Krustpils novada pašvaldības arhīva foto
Sagatavoja Juris Šteinbergs

Sūnu mazpulka mazpulcēni iegūst 
goda nominācijas “Augsim Latvijai!” 

748. Sūnu mazpulks šogad izvirzīja trīs kandidā-
tus  Latvijas Mazpulku (LM) GODA NOMINĀCIJAS „Aug-
sim Latvijai!” gadskārtējam  konkursam. Tās ir Sūnu pa-
matskolas 9.klases absolventes : Paula Bizauska, Diāna 
Ļūļāka un Kristiāna Kurša. Meitenes mazpulkā darbo-
jas jau septiņus gadus un ir īstenas Latvijas Mazpulku 
patriotes. Ir realizējušas un aizstāvējušas sešus pro-
jektus un saņēmušas atzinības. Darbojoties mazpulkā  
meitenes piedalījās valsts mēroga konkursos: “Šodien 
laukos”, “Dati ir vērtība -sargā tos!”, kā arī “Zaļās jostas 
“ rīkotajos konkursos un sasniedza augstus rezultātus. 
Meitenes aktīvi piedalās Krustpils novada jauniešu sa-
biedriskajā dzīvē.

Diāna Ļūļāka ir čakls un apzinīgs mazpulcēns. Savus 
projektus ļoti kārtīgi uzrakstījusi un noformējusi, kā arī 
ar lielu interesi realizējusi. To pierāda tas, ka ir prezen-
tējusi savus projektus četros LM projektu forumos.

 Diāna ir nākusi no čaklas un kārtīgas daudzbērnu 
ģimenes. Diānas divi brāļi un māsa arī ir darbojušies 
Mazpulkos. Šī ģimene ir viesojusies pie Latvijas Valsts 
prezidenta, jo bija pelnījusi īpašu sabiedrības cieņu 
un uzmanību. Diānas mamma Valentīna  ir dārzniece, 
tāpēc ikdienā daudz sniegusi meitai praktisku pado-
mu pie projektu realizācijas.  Diāna ļoti labi mācās un 
iegūst novada stipendiju par labām un teicamām sek-
mēm. Meitene ir ļoti atsaucīga, izpalīdzīga, čakla, labi 
zīmē un sporto, četrus gadus dejo “Hip- Hop” dejas.  

Diāna saka, ka Mazpulkos  gūtās prasmes un iema-
ņas noderēs  turpmākajā dzīvē, un visas savas iegūtās  
Mazpulkos zināšanas un pieredzi nodos arī nākama-
jām paaudzēm!

Kristiāna ir izpalīdzīga, atsaucīga , draudzīga mei-
tene. Ļoti sportiska, piedalījās divreiz LM sporta spē-
lēs un atkārtoti  ieguvusi pirmo vietu kopā ar savu 
komandu. Ir aktīva dzīvesveida piekritēja: apmeklē 
sporta zāli, skrien , jau septiņus gadus dejo “Hip- Hop” 
dejas.  Kristiānu darbā atbalsta un palīdz mamma Na-
tālija. Kristiāna labprāt piedalās mazpulku pasākumos, 
palīdz mazpulku vadītājai tos organizēt un vadīt.

Paula Bizauska ir ļoti aktīvs, radošs, dzīvespriecīgs 
mazpulcēns. Spēj iedvesmot un ieinteresēt ar savu 
domu citus mazpulcēnus, jo ir izteiktas līdera dotības 
un  komunikācijas spējas.  Paula palīdz mazpulku va-
dītājai veidot un vadīt pasākumus. Iestudē pašas raks-
tītas un veidotas lugas. Paulai ir labas sekmes mācībās.

Viņa aktīvi piedalās Krustpils novada jauniešu sa-
biedriskajā dzīvē - dažādos novada pasākumos, pa-

līdz veidot tos, darbojas brīvprātīgajā darbā, apmeklē 
seminārus. 2019. gadā ieguva Krustpils novada “Gada 
skolēns - 2019” titulu.

Ģimene ir saņēmusi arī LM pateicību par ieguldīto 
darbu mazpulkos.

Paula par Mazpulkiem saka tā: “Esmu ļoti lepna un 
pateicīga, ka mūsu skolā ir Mazpulks un protams par 
iespēju, tajā darboties. Pateicoties LM esmu ieguvusi 
daudz jaunu draugu no dažādām Latvijas pilsētām un 
pat ārzemēm. Paldies vēlos pateikt saviem vecākiem, 
draugiem un mazpulku vadītājai Dainai Kalvei. Maz-
pulkos gūtās prasmes man noderēs dzīvē. Mazpulki ir 
organizācija, kurā būtu jāpiedalās ikvienam  Latvijas 
skolēnam. Saules mūžu Latvijas Mazpulkiem!”

Meitenes ir ieguvušas Latvijas Mazpulku GODA 
NOMINĀCIJAS „Augsim Latvijai!” sertifikātus un sud-
raba karotītes. Vecāki, skolotāji un  pašvaldība maz-
pulcēnos ir  ieguldījuši dažādus resursus, lai tie augtu 
par godīgiem un čakliem  savas zemes patriotiem un 
saimniekiem.

748.Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve

Informatīvais 
paziņojums par 
ietekmes uz vidi 
sākotnējā izvērtējuma 
veikšanu

Diāna Ļūļāka

Paula Bizauska

Kristiāna Kurša

Paziņojums par Krustpils novada attīstības program-
mas 2020.-2026.gadam investīciju plāna aktualizāciju.

2020.gada 20.maijā ar Krustpils novada pašvaldības 
domes lēmumu ( prot.nr.8, 6.p.) " Par Krustpils novada at-
tīstības programmas 2020.-2026.gadam investīciju plāna 
aktualizāciju" ir apstiprināta Krustpils novada attīstības 
programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna aktua-
lizētā  redakcija.

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazī-
ties Krustpils novada pašvaldības mājas lapā.
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Citēju   informāciju no stirnubuks.lv   
mājas lapas : 

“Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgrie-
žus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas vijas 
pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gais-
mas lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot 
Gaismas un mīlestības ceļu. 

Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv ko-

mandām, Dinam Vecānam, kurš 2017. 
gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātī-
go tempa turētāju komandām, divas gais-
mu lāpas no Krāslavas uzsāks ceļu viena 
otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā 20.jū-
nija novakarē satiktos Kolkas ragā. Skrē-
jiens uzsāksies 16.jūnijā, un tā dalībnieki 
mainīsies aptuveni ik pa 20 km, nododot 

lāpu viens otram, nodrošinot Gaismas ceļa 
nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latvi-
ju. Skrējiens notiks pa 1836 ceļu, ceļu, kas 
2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās simtga-
dē.

1836 ceļš simbolizē ceļu uz brīvību. To 
trīs gadu garumā, sākot ar 2016. gadu, vei-
doja gājēji – brīvprātīgie, kas devās ekspe-
dīcijās pa Latvijas pierobežu meklējot, at-
klājot, ieraugot katras vietas unikalitāti tās 
dabā, vēsturē un cilvēkos, lai galu galā to 
visu apvienotu vienā, nedalāmā Ceļā, ļau-
jot lepoties par savu Tautu, Zemi un Valsti.

Lai arī ceļš uz brīvību izklausās viegls un 
gaišs, tas vienmēr piedāvā kādus grūtākus 
brīžus un pateicoties tiem, mums ir iespē-
ja kļūt viedākiem un gudrākiem. Arī šī brī-
ža Latvijas un pasaules situācija, visus cil-
vēkus ir ievedusi grūtā laikā ar daudziem 
izaicinājumiem. Lai neapjuktu to priekšā, 
mēs izvēlamies vairot Gaismu sevī, ļaujot 
iemirdzēties skaistajam mums apkārt.

Skrējiena laikā no vienas uguns tiks ie-
degti ugunskuri visapkārt Latvijai, veido-
jot šo Gaismas un mīlestības ceļu. Ikvie-
nam būs iespēja sekot attālināti līdzi šim 
skrējienam – dzīvojot līdzi, daudzinot un 

atbalstot, jo tikai kopā mēs varam izdzie-
dāt ceļu kā Lielvārdes jostas rakstus – gai-
šā latviskā gara spēkā.

Veidojot Gaismas un mīlestības ceļu, 
mēs izstarosim sirsnīgu pateicību mūsu 
tautai, mūsu Latvijai, mūsu planētai. Mēs 
izstarosim ticību un cerību!”

Ceļā dosies divas skrējēju komandas – 
Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis (strikti 
ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus 
un prasības!), lai katrs pa savu pusi apmīļo-
tu Latviju, nesot Gaismu un 20.jūnija nova-
karē tiktos Kolkas ragā. Komanda  KROKUS 
apņēmušies veikt  3 posmus Dienvidriete-
ņa  tempa turētāju komandā, nesot lāpu 
17.jūnija agrā rītā plkst 4.22 no Gārsenes  
un plkst 7.31  no Cīruļiem  līdz  Pilskalnei! 
www.stirnubuks.lv ir atrodami posmu lai-
ki, un tie, kas 20 km spēj turēt tempu 6 
minūtes līdz 6:30 uz kilometru, veicot ap 
20 km, var atrast  sev posmu, ko veikt šajā 
Gaismas ceļā! Vācam kilometrus un gata-
vojamies būt formā!

Biedrības KROKUS 
valdes priekšsēdētāja

Aija Rogāle

Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu 
projektu konkurss

No 20.marta līdz 24.aprīlim   Krustpils 
novada pašvaldība aicināja jauniešu or-
ganizācijas, biedrības vai nodibinājumus 
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu 
pieteikumus atklātajam projektu konkur-
sam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
(PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos”.

Projektu mērķa grupa – skolēni ar risku 
nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas 
palielināšana un aktīvas līdzdalības veici-
nāšana ikdienas dzīvē.

Projektu konkurss notika Eiropas Soci-
ālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 jeb “PuMPuRS” ietvaros.

Konkursa mērķi:

palielināt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamo mo-
tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska grupas izglītojamos jauniešu 
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projek-
tos ārpus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bēr-
nu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Līdz noteiktajam termiņam bija iesnieg-
ti divi projekta iesnieguma pieteikumi, 
no kuriem viens tika apstiprināts un tas ir 
biedrības “InSpe” projekts “Sports iedves-
mo, vieno un motivē”. Projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē” mērķis ir iz-
mantojot neformālās mācīšanās aktivi-
tātes, veicināt Krustpils novada jauniešu 
iniciatīvu un līdzdalību savas dzīves kvali-
tātes uzlabošanā un interesi par aktīvu un 
veselīgu dzīves veidu, tādējādi veidojot 
vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs. 
Projekta aktivitāšu īstenošana notiks lai-
kā no 2020.gada 1.septembra   līdz 2021.
gada 28.februārim..

Vairāk informācijas par projektu:  www.
pumpurs.lv.

 Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Krustpils novada Sporta biedrība 
KROKUS gatavojas būt Gaismas ceļā !

Krustpils novada 
pašvaldības 
administrācijas kolektīvs 
talko Marinzejas 
muižas parkā

Lielās Talkas ietvaros, Krustpils novada 
pašvaldības administrācijas kolektīvs tal-
koja Atašienes pagastā Marinzejas muižas 
parkā.  Talkas laikā tika attīrīta daļa parka 
no sakritušajiem, vēja nolauztajiem koku 
zariem, sagādāta malka atpūtas vietai pie 
ezera, kā arī atjaunota krāsa tiltiņam, āra 
ģērbtuvei un atkritumu tvertnēm. 

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie

Mežāres pamatskolas pirmsskolas grupas čakli 
darbojas attālināti

Lai nodrošinātu obligāto piecus un se-
šus gadus veco bērnu sagatavošanu pa-
matizglītības apguvei, no šī gada 23. mar-
ta Mežāres pamatskola  organizē attālinā-
to mācību procesu. Arī jaunākās grupas 
audzēkņi Mežāres pamatskolā gūst jaunas 
zināšanas mājas apstākļos ar vecāku atbal-
stu čakli pildot darbiņus.

Savstarpējā saziņa starp skolotāju un  
izglītojamo vecākiem notiek: e-pastā, e 
-klasē, telefoniski, kā arī “WhatsApp” gru-
pā, kura tika izveidota  saziņai.

Grupu audzinātājas sagatavo nedēļas 
plānu, ieteicamos mācību uzdevumus, 
dažādus metodiskos materiālus, saites 

uz video materiāliem, attēliem, pasakām, 
mācību filmām   un  katru dienu ievieto 
e - klasē, kā arī  nosūta  whatsapp grupā. 
Tāpat  sagatavo ieteicamos radošos dar-
biņus, eksperimentus, pētījumus, rotaļno-
darbības brīviem brīžiem.

Savukārt bērni  vēro putnus, kukaiņus, 
augošos tuvākajā apkārtnē  kokus, puķes 
mācās tos saskaitīt, nosaukt skaņas un sa-
vus vērojumus uzzīmēt. Veic pētījumu un 
noskaidro kādas mājas ir  tuvākajā apkār-
tnē un izveido sava ciemata skatu. Noska-
tījušies animācijas filmu “Meža sargi”  bēr-
ni uzzīmēja savus ieteikumus, kā  pasargāt 
mūsu mežus no cilvēku atstātiem atkritu-

miem. Papildina savas zināšanas par laika 
ritējumu uz priekšu, dienas un nakts mai-
ņu, gatavo savu pulksteni ar savām dien-
nakts aktivitātēm. Bērni ir lieliski iejutušies 
dabas pētnieku lomā un veiksmīgi tiek 
galā ar uzdotiem uzdevumiem.

Audzinātājas un vecāki regulāri sazinās. 
Tiek pārrunātas bērna veiksmes un ne-
veiksmes, kas patika, kas sagādāja prieku.  
Izpildītos darbiņus vecāki  nosūta fotogrā-
fiju un  video veidā.

Paldies, vecākiem   par sadarbību, sa-
pratni , atbalstu un aktīvu iesaisti attālinā-
to mācību procesā!

Pirmsskolas skolotājas Inga un Jeļena
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NOdAļĀ REģISTRĒTIE mŪžībĀ 
AIZgĀJUŠIE IEdZīVOTĀJI

Krustpils novadā apzinās 
amatniekus un mājražotājus

Lai veicinātu vietējās 
lauku ekonomikas attīs-
tību, Vīpes amatniecības 
centrs “Māzers” aicina at-
saukties Krustpils novada 
amatniekus un mājražo-
tājus, kas savu produkciju 
un pakalpojumus gatavi 
piedāvāt plašākai publi-
kai.

Amatniecības centrs 
“Māzers” un Krustpils 
novada pašvaldība ir uz-
sākusi darbu pie jauna 
informatīvā bukleta un 
datubāzes izveides, kurā 
tiks apkopota informācija 
par vietējo preču un pa-
kalpojumu sniedzējiem 
gan tradicionālajās, gan 
mūsdienu amatniecības 
nozarēs, iekļaujot tādas 
jomas kā kokapstrāde, 
aušana, datordizains, 
mājražošana un citas.

Kā atzīst Vīpes amat-
niecības centra “Māzers” 
vadītāja Inese Bramane, 
šādu datu apkopojuma 
ļoti trūkst: “Ir meistari, 
par kuriem mēs zinām 
un viņu produkciju va-
ram ieteikt, taču noteikti 
amatnieku Krustpils pusē 
ir daudz vairāk. Šobrīd in-
terese par vietējiem ražo-
jumiem palielinās, sevišķi 
kokamatniecības izstrā-
dājumiem, mājražoju-
miem un tautastērpiem. 
Dažkārt ir situācijas, kad 
cilvēki vēršas amatniecī-
bas centrā pēc informā-
cijas, bet mums nav ko 
ieteikt.”

Arī audēja Aiga Kjazja 
atzīst, ka šāda informāci-
jas apkopošana būtu no-
derīga: “Aužu pēc pasū-
tījuma. Bieži vien klients 
jau mani zina vai kāds 
mani ir ieteicis. Ar reklā-
mu pašlaik nodarboties 
nesanāk laika. Amatnie-
ku buklets būtu lieliska 

vizītkarte, ko iedot po-
tenciālajiem klientiem. 
Arī gadatirgos pasūtīju-
mu dēļ iepriekš neesmu 
daudz piedalījusies, taču 
labprāt iesaistītos  kopējā 
pārstāvniecībā – tā būtu 
iespēja vairākiem amat-
niekiem izrādīt savas 
prasmes un darinājumus. 
Turklāt kopīgā stendā 
katrs var piedalīties kaut 
ar dažiem darbiem.”

Nākotnē plānots do-
māt, kā veicināt vietējo 
amatnieku un mājražo-
tāju atpazīstamību. Vie-
na no iecerēm ir izveidot 
kopīgu pārstāvniecību, 
piedāvājot amatnieku iz-
strādājumus gadatirgos 
un izstādēs. Tāpat amat-
niecības centrs vēlas at-
tīstīt ne vien tradicionālo 
prasmju apgūšanu, bet 
meklēt iespējas arī dažā-
du profesionālo semināru 
norisei mārketingā un tū-
rismā, kas būtu noderīgas 
tieši mazajiem uzņēmē-
jiem un individuālā darba 
veicējiem.

Aicinām Krustpils no-
vada amatniekus, mājra-
žotājus un tūrisma pakal-
pojumu sniedzējus aizpil-
dīt aptaujas anketu (an-
ketu atradīsiet Krustpils 
novada mājaslapā www.
krustpils.lv)! Aptaujā ie-
gūtie dati tiks izmantoti 
amatnieku un mājražotā-
ju datubāzes veidošanai, 
lai veicinātu to atpazīs-
tamību un sadarbības ie-
spējas.

Sagatavoja
 Jānis Dzimtais

Vīpes 
amatniecības 

centrs ,,Māzers”
mazers@krustpils.lv

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.”
(V.Kokle-Līviņa)

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 4 jaundzimušie – 
2 meitenes un 2 zēni.

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


