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Ārkārtas domes sēdē 
1. aprīlī, Krustpils novada 
dome, sakarā ar ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu 
valstī, nolēma piešķirt 
pabalstu 20 EUR apmērā 
mēnesī viena izglītojamā 
ēdināšanas izdevumu 
segšanai attālinātā 
mācību procesa laikā.

Pabalsts tiek piešķirts 
par 2019./2020. mācību 

gada pēdējiem diviem 
mēnešiem – aprīli un mai-
ju, par katru mēnesi atse-
višķi.

Kam piešķir pārtikas 
kuponus?

B ē r n a m / s k o l n i e k a m , 
kura dzīvesvieta ir   dek-
larēta Krustpils novada 
administratīvajā terito-
rijā  un kurš iegūst izglītī-

bu pirmsskolas izglītības 
pakāpē (obligātā apmācī-
ba sākot ar piecgadīgajām 
un sešgadīgajām pirmssko-
las grupām), pamatizglī-
tības pakāpē vai vidējās 
izglītības pakāpē Krustpils 
novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs vai citas 
pašvaldības izglītības ies-
tādēs.

Kuponu piešķir bērna/
skolnieka likumiskajam 
pārstāvim.

Kad var saņemt pārti-
kas kuponus?

Pārtikas kuponus var sa-
ņemt sākot  ar 2020.gada 
17. aprīli.

Kur var saņemt pārti-
kas kuponus?

Attiecīgajā  pagasta 
pārvaldē, kur bērns/skol-
nieks ir deklarēts. 

Kūku pagastā dekla-
rētie  pārtikas kuponus 
var izņemt arī  Kūku bib-
liotēkā. Pirms apmeklē-
juma,  lūgums zvanīt: pār-
valde - 27888547 (Sintija), 
bibliotēka -  25635248 
(Jeļena)

Kādos veikalos var ie-
gādāties pārtikas preces 
ar piešķirtajiem pārtikas 
kuponiem?

• Veikalā “Kalmes” – “Kal-
mītes”, Krustpils pagasts;

• Veikalā “Vēlme” – Lau-
kezera iela 4, Zīlāni, Kūku 
pagasts;

• Veikalā “Jaunāmuiža” – 
“Jaunā Muiža 4” -13, Jaunā 
muiža, Kūku pagasts;

• Veikalā “Aina” – Kūkas 

iela 3, Kūku pagasts;
• Veikalā “Veikals 40” – 

Variešu pagasts;
• Veikalā “Veikals 41” – 

“Kalnāres”, Antūži, Variešu 
pagasts;

• Veikalā “Veikals 42” - 
Medņi, Variešu pagasts;

• Veikalā SIA “Baklāni” – 
Rozessala 31-14, Mežāres 
pagasts;

• Veikalā “Vīpīte” – Nere-
tas 6, Vīpes pagasts;

• Veikalā “Pie Marijas” – 
Neretas 9, Vīpes pagasts;

• Veikalā “Rīta roze” – 
Lauku 1, Atašienes pa-
gasts. (No plkst. 9.00-11.00 
priekšroka iepirkties tiks 
sniegta iedzīvotājiem ar 
pārtikas kuponiem).

Ko nedrīkst iegādāties 
par saņemtajiem pārti-
kas kuponiem?

Alkoholu saturošus dzē-
rienus, tabakas izstrādāju-
mus, enerģijas dzērienus, 
kā arī citas preces, kas nav 
pārtikas.

Vai pārtikas kuponus 
iespējams izlietot pa da-
ļām?

NĒ!  Pārtikas kupons ir 

jāizlieto vienā iepirkšanās 
reizē attiecīgajā mēnesī, 
bet ne vēlākā kā līdz 31. 
maijam.

Lūdzam, pirms došanās 
uz veikalu, sastādīt nepie-
ciešamo  produktu saraks-
tu,  lai veikalā būtu jāuztu-
ras pēc iespējas mazāku 
laika posmu un neveidotu 
rindu pie kases. Tāpat lū-
dzam izvēlēties iepirkties 
tajās dienas daļās, kad 
cilvēku plūsma veikalos ir 
mazāka.

Vai ir nepieciešams 
rakstīt iesniegumu pār-
tikas kuponu saņemša-
nai?

Nē, iesniegums nav ne-
pieciešams.

Lūdzam būt atbildī-
giem un saprotošiem. 
Ievērot 2 metru distanci 
un neveidot rindas pa-
gastu pārvaldēs, veika-
los. Sargāsim sevi un sa-
vus tuvos.

 
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie
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Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2020/2

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

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

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

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/2
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016. gada 22. jūnija 

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

Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2016. gada 22. 
jūnija saistošajos noteiku-
mos Nr.  2016/4 “Krustpils 
novada pašvaldības noli-
kums” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 59.1 un 59.2 
punktu šādā redakcijā:

“59.1 Ja komitejas locek-
lis sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa 
vai komandējuma dēļ ne-
var ierasties komitejas sē-
des norises vietā, komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, 
ka komitejas sēdes norisē 
tiek izmantota videokon-
ference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā).

59.2 Komitejas loceklis 
uzskatāms par klātesošu 
komitejas sēdē un ir tiesīgs 

piedalīties balsošanā, neat-
rodoties sēdes norises vie-
tā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences 
palīdzību, ir nodrošinā-
ta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē un deputāts savu 
dalību  sēdei ir reģistrējis, 
izmantojot dokumentu va-
dības sistēmu Namejs.

Papildināt saistošos no-
teikumus ar 86.1 un 86.2 
punktu šādā redakcijā:

“86.1 Ja domes deputāts 
domes sēdes laikā atrodas 
citā vietā un veselības stā-
vokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties domes 
sēdes norises vietā, domes 
priekšsēdētājs var noteikt, 
ka domes sēdes norisē tiek 

izmantota videokonferen-
ce (attēla un skaņas pārrai-
de reālajā laikā).

86.2 Domes deputāts 
uzskatāms par klātesošu 
domes sēdē un ir tiesīgs 
piedalīties balsošanā, neat-
rodoties sēdes norises vie-
tā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences 
palīdzību, ir nodrošinā-
ta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē un deputāts savu 
dalību sēdei ir reģistrējis, 
izmantojot dokumentu 
vadības sistēmu Namejs. 
Neatrodoties sēdes norises 
vietā, deputāts nevar pie-
dalīties likuma "Par pašval-
dībām" 40.panta ceturtajā 
daļā paredzētajos balsoju-
mos.”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības pama-

tojums

 Lai domes un komitejas sēdēs pašreizējā izsludinātajā 
ārkārtējā situācijā varētu izmantot  videokonferenci, 

tādējādi nodrošinot likumīgu lēmumu pieņemšanu, tad 
šādai kārtībai sēžu nodrošināšanai attālināti jāparedz ri-
sinājums pašvaldības nolikumā, ko beidzoties ārkārtējai 

situācijai valstī, varēs atbilstoši izmantot turpmāk.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, 
ka, ja domes deputāts domes sēdes vai komitejas 

sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes vai 

komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs vai 
komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes vai 
komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nevar paredzēt, bet varētu būt nebūtiska.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām

Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs 
noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek 

izmantota videokonference.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav bijušas.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Ņemot vērā ārkārtas si-
tuāciju valsti, informējam, 
ka Krustpils novada svētki  
- 21. jūnijā - nenotiks un 
tiek pārcelti pagaidām uz 
nenoteiktu laiku.  

Paldies visiem, kas jau 
gada sākumā sāka gatavo-
ties mūsu greznajiem un 

košajiem novada svētkiem. 
Sekosim līdzi notiekošajam 
un tiklīdz situācija valstī 
būs stabila, tiks domāts par 
turpmāku rīcību un iespēju 
organizēt novada svētkus 
citā laika posmā. 

Šobrīd aicinām būt sa-
protošiem un ievērot no-

teiktos ierobežojumus, 2 
metru distanci un sargāt 
sevi, savus tuvos. 

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

Krustpils novada dome (mutiskā) 
izsolē ar  augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu:

• “Auseklīši”, Vīpes pa-
gasts, Krustpils novads, 
17.53 ha platībā. Izsoles sā-
kumcena 45650 EUR. Izsole 
notiks 2020. gada 4. jūnijā 
plkst. 11.00 ;

• “Lejas”, Kūku  pagasts, 
Krustpils novads, t.sk. ze-
mes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 5670 001 
0043-9.3 ha un 5670 002 
0034 -5.2 ha, 14.5 ha kopā 
(ar mežaudzi) platībā. Izso-
les sākumcena 36250 EUR. 
Izsole notiks 2020. gada 4. 
jūnijā plkst. 11.10.

• “Irbes lauks”, Kūku  pa-
gasts, Krustpils novads, 2.4 
ha platībā. Izsoles sākumce-
na 6930 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
11.20;

 • “Čurkstes”, Krustpils  
pagasts, Krustpils novads,  
0.46 ha platībā. Izsoles sā-
kumcena 1900 EUR. Izsole 
notiks 2020. gada 4. jūnijā 
plkst. 11.30;

• “Bodnieki”, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads,  1.4 
ha platībā. Izsoles sākumce-
na 4500 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
11.40;

• “Bērzukrogs”, Variešu  
pagasts, Krustpils novads, 
0.8548 ha platībā. Izsoles 
sākumcena 3420. Izsole no-
tiks 2020. gada 4. jūnijā 

plkst. 11.50;
• “Galvāni 1”, Vīpes pa-

gasts, Krustpils novads, 
0.7293 ha platībā. Izsoles 
sākumcena 2380 EUR. Iz-
sole notiks 2020. gada 4. 
jūnijā plkst. 12.00; 

• “Kluši”, Mežāres  pagasts, 
Krustpils novads, 28.62 ha 
platībā. Izsoles sākumcena 
65520 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
12.10;  

• “Kuģenieki” adresi “Kaļ-
vāres”, Mežāres  pagasts, 
Krustpils novads, 0.4879 ha 
platībā. Izsoles sākumce-
na 1090 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
12.20;

• “Ausekļi”, Vīpes pagasts, 
Krustpils novads,  0.66 ha 
platībā. Izsoles sākumce-
na 1900 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
12.30;

• “Spulgas”, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads, 1.1 
ha platībā. Izsoles sākumce-
na 2680 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
12.40;

• “Trepmuiža”, Kūku pa-
gasts, Krustpils novads,  
5.92 ha platībā. Izsoles sā-
kumcena 14800 EUR. Izsole 
notiks 2020. gada 4. jūnijā 
plkst. 12.50;

 • “Nogāze”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, 1.31 ha 
platībā. Izsoles sākumce-
na 3500 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
13.00;

• “Irbes dārzs”, Kūku pa-
gasts, Krustpils novads, 1.01 
ha platībā. Izsoles sākumce-
na 2740 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
13.10;

• “Salas”, Krustpils pa-
gasts, Krustpils novads,  
0.1682 ha platībā. Izsoles 
sākumcena 860 EUR. Izsole 
notiks 2020. gada 4. jūnijā 
plkst. 13.20;  

• “Rožzeme”, Krustpils pa-
gasts, Krustpils novads, 3.38 
ha platībā. Izsoles sākumce-
na 8700 EUR. Izsole notiks 
2020. gada 4. jūnijā plkst. 
13.30;

 • “Vēžu Sietnieki”, Krust-
pils pagasts, Krustpils no-
vads, 1.43 ha platībā. Izso-
les sākumcena 3780 EUR. 
Izsole notiks 2020. gada 4. 
jūnijā plkst. 13.40.

Izsoles notiks Krustpils 
novada domē, sanāksmju 
zālē A7, Rīgas iela 150A, 
Jēkabpilī. Izsolāmo nekus-
tamo īpašumu var apskatīt 
darba dienā, iepriekš sazi-
noties pa tālr. 26627525

Novada svētki tiek pārcelti

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta un bāriņtiesas darba  
laika jāzvana dienestiem, kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem  
strādājot režīmā – 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

• Valsts policijai jāzvana  
pa tālruni 110 

• Neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai pa tālruni 113 
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Atbalstīts projekts “Sabiedrības 
informēšanas pasākuma organizēšana 
Krustpils novada Baļotes ezera zivju resursu 
racionālākai un saudzīgākai izmantošanai”

Šī gada 17.marta Zivju 
padomes sēdē pasākumā 
“Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, 
arī publicistikas izdevumi, 
mācību vai uzziņu litera-
tūra, informatīvi izglītojoši 
televīzijas raidījumi vai ra-
dioraidījumi” tika saņemts 
finansiālais atbalsts Krust-
pils novada pašvaldības 
iesniegtajam projektam 
“Sabiedrības informēšanas 
pasākuma organizēšana 
Krustpils novada Baļotes 

ezera zivju resursu racio-
nālākai un saudzīgākai iz-
mantošanai”. 

Projekta ietvaros tika iz-
dots informatīvs buklets 
par Baļotes ezera apsaim-
niekošanu, zivju resursiem 
un vides aizsardzību. Pro-
jekta realizācija sniegs lie-
lu ieguldījumu Krustpils 
novada Baļotes ezera un 
to zivju resursu racionālai 
apsaimniekošanai, paaug-
stinās sabiedrības infor-
mētības līmeni par zivju 
resursu racionālu, saudzī-
gu izmantošanu, kā arī 
samazinās makšķerēšanas 

noteikumu pārkāpumu 
skaitu. Krustpils novada 
Kūku pagasta Baļotes eze-
rā prognozējami pieaugs 
zivju daudzums, kā arī tiks 
radīti labvēlīgi apstākļi kva-
litatīvai makšķerēšanai un 
aktīvā tūrisma aktivitātēm 
ne tikai novada iedzīvo-
tājiem, bet arī viesiem no 
citām Latvijas pilsētām un 
novadiem. 

Projekta kopējais finan-
sējums ir 1250.00 EUR, 
Zivju fonda finansējums 
1112.50 EUR un pašvaldī-
bas līdzfinansējums sastā-
da 137.50 EUR. Projekts 
jāīsteno līdz šī gada 30. no-
vembrim. 

Angelīna Tukiša,
 tūrisma un jaunatnes

 lietu speciāliste 
Tālr.28311364, 

angelina.tukisa@krustpils.lv 

Atbalstīts projekts „Sabiedrības informēšana 
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību, veidojot publikāciju ciklu 
reģionālajā laikrakstā”

Šī gada 17.marta Zivju 
padomes sēdē pasākumā 
“Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, 
arī publicistikas izdevumi, 
mācību vai uzziņu litera-
tūra, informatīvi izglītojoši 
televīzijas raidījumi vai ra-
dioraidījumi” tika saņemts 
finansiālais atbalsts Krust-
pils novada pašvaldības ie-
sniegtajam projektam „Sa-
biedrības informēšana par 
zivju resursu pētījumiem, 
to racionālu un saudzīgu 

izmantošanu, atražošanu 
un aizsardzību, veidojot 
publikāciju ciklu reģionāla-
jā laikrakstā”. 

Projekta ietvaros re-
ģionālajā laikrakstā “Brī-
vā Daugava” tiks veidots 
publikāciju cikls par zivju 
resursu saglabāšanu, to 
racionālu un saudzīgu iz-
mantošanu, atražošanu un 
aizsardzību. Projekts infor-
mēs un izglītos sabiedrību 
par zivju resursu racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, 
kā arī par jaunākajiem pētī-
jumiem šajā jomā. Projekta 

realizācija sniegs lielu ie-
guldījumu Krustpils nova-
da ūdenstilpju un to zivju 
resursu racionālai apsaim-
niekošanai, paaugstinās 
sabiedrības informētības 
līmeni par zivju resursu 
racionālu, saudzīgu izman-
tošanu, kā arī samazinās 
makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumu skaitu. 

Projekta kopējais finan-
sējums ir 7623.00 EUR, 
Zivju fonda finansējums 
6784.47 EUR un pašvaldī-
bas līdzfinansējums sastā-
da 838.53 EUR. Projekts 
jāīsteno līdz šī gada 30. no-
vembrim. 

Angelīna Tukiša, 
tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste 
Tālr.28311364, 

angelina.tukisa@krustpils.lv 

Atbalstīts projekts 
“Pa Daugavas salām 
un krācēm”

Biedrība “Daugavas sa-
vienība” valdes sēdē lē-
musi par atbalstu šogad 
iesniegtajiem projektiem. 
Finansējumu nolemts 
piešķirt 17 projektu ide-
jām, tajā skaitā arī Krust-
pils novada pašvaldības 
iesniegtajam projektam 
“Pa Daugavas salām un 
krācēm”. Projekta ietvaros 
plānots izstrādāt Dauga-
vas ūdenstūrisma karti 
– informatīvu ceļvedi lai-

votājiem "Pa Daugavas 
salām un krācēm". 

Informatīvajā ceļvedī 
tiks iekļauta informācija 
par ūdenstūristiem pie-
mēroto- krācēm un salām 
bagāto Daugavas posmu 
no Līvāniem līdz Aivieks-
tes ietekai Daugavā un 
šajā posmā esošajiem 
tūrisma objektiem, kā arī 
informāciju par to, kur 
laivotājiem meklēt nakš-
ņošanas vietas vai uzcelt 
telti, kā arī baudīt vietējos 
labumus. Realizējot pro-
jektu “Pa Daugavas salām 
un krācēm”, tā gala pro-
dukts-karte būs vērtīgs 
ieguvums gan pašval-
dībām, gan tūrisma pa-
kalpojuma sniedzējiem, 
gan ūdenstūrisma piekri-

tējiem. Projekts sekmēs 
biedrības “veicinās Dau-
gavas ielejas vides un 
kultūrvēsturisko vērtību 
kopšanu un saglabāša-
nu, kā arī Daugavas iele-
jas vienmērīgas attīstības 
veicināšanu. 

Projekta kopējais finan-
sējums ir 1000 EUR, bied-
rības “Daugavas Savie-
nība” finansējums ir 694 
EUR un pašvaldības līdz-
finansējums sastāda 306 
EUR. Projekts jāīsteno līdz 
šī gada 31.decembrim. 

Angelīna Tukiša, 
tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste 
Tālr.28311364, 

angelina.tukisa@krustpils.lv 

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

2020./2021.mācību gadā 
Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas 10.klasē 
skolēnus neuzņems

Krustpils novada dome 
22. aprīļa domes sēdē lē-
musi 2020./2021.mācību 
gadā neuzņemt skolēnus 
Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas 10.klasē.

Krustpils novada paš-
valdībā 2020.gada aprīļa 
sākumā saņemts Brāļu 
Skrindu Atašienes vidus-
skolas direktores Līgas 
Zalānes iesniegums. Ie-
sniegumā skaidrots, ka 
ir izvērtēta esošā situā-
cija Brāļu Skrindu Ata-
šienes vidusskolas 8. un 
9.  klasē un ņemti vērā 

9.  klases izglītojamo ve-
cāku anketu rezultāti par 
viņu bērnu tālākizglītību, 
un ir pieņemts lēmums 
2020./2021. mācību gadā 
10.klasi Brāļu Skrindu  
Atašienes vidusskolā ne-
atvērt. Tāpat iesniegumā 
izteikts lūgums nodroši-
nāt iespēju turpināt mā-
cības šī gada 10.  klases 
izglītojamiem Brāļu Skrin-
du Atašienes vidusskolā, 
lai iegūtu vispārējo vidējo 
izglītību.

Balstoties uz saņem-
to iesniegumu, Krustpils 
novada domes deputāti 

lēma 2020./2021.  mācību 
gadā neuzņemt audzēk-
ņus 10.klasē Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolā. Tā-
pat tika pieņemts lēmums 
turpināt nodrošināt mā-
cības izglītojamajiem, 
kuri iestājušies 10.klasē 
līdz 2019./2020.  mācību 
gadam un pabeigt Brāļu 
Skrindu Atašienes vidus-
skolu.

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie
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Biju drusku piemirsusies 
Dzirkaļu pilskalna dienasgrā-
matas izrakstu apkopošana. 
Bija arī pārdomas, vai maz 
tāda publicēšana ir vajadzī-
ga; pilskalnā tāpat esmu un 
arī dienasgrāmata regulāri 
tiek rakstīta. Vai tas būtu kas 
īpašs, kas jāstāsta arī citiem? 
Tomēr tradīcija nav pārtrau-
cama, jo spēks ir tradīcijas 
nepārtrauktībā, tāpēc tapa 
atskats uz notikušo Dzirkaļu 
pilskalnā 2019.gadā.

Janvāris. Dzirkaļu pils-
kalnā vadu pirmās janvāra 
nedēļu nogales. Izcērtu laz-
das sevis paša par Jenotgalu 
nosauktajā un stāvajā džipa 
nobraucienā uz pilskalnu un 
Baznīckalnu. Ir diezgan auks-
ti un ja nekustas un nestrādā, 
tad sāk salt kājas. Ir sniegs, 
bet ne ļoti biezs. Braucu uz 
pilskalnu caur Ķunciem, 
kaimiņš Ainārs sniegā redz 
mašīnas pēdas, tad zina, ka 
būšu pilskalnā un nāk kopā 
ar suni uz pilskalnu staigāt; 
tad runājam. Strādājot un 
brienot pa sniegu apgurstu. 
Janvāra vidū eju slimnīcā, 
griež daļu no manis ārā, pēc 
tam vismaz pāris mēnešu 
nebūšu fiziskā darba strā-
dātājs, tāpēc tagad, skaistā 
sniegotā un saulainā laikā 
cērtot lazdas, uz kādu laiku 
atvados no pilskalna. Uz-
rakstu testamentu (laikam 
jau savas lietas ir savlaicīgi 
jāsakārto) un visu pilskalna 
īpašumu norakstu dēlam 
Miķelim.

Janvāris, februāris. Guļu 
slimnīcas gultā, tad dzīvoju 
pa mājām un acu priekšā ļoti 
bieži nostājas pilskalns, laz-
das, kārtiņu kaudzes. Kaut ko 
arī plānoju – varbūt mēģināt 
palielināt pilskalna īpašumu, 
varbūt pie pilskalna uzbūvēt 
ziemas izdzīvošanas un pār-
nakšņošanas būdiņu, kādas 
redzētas Ziemeļzemēs, var-
būt sākt veidot garu taku, 
savienojot Laukezera dabas 
parku un pilskalnu, varbūt 
ar ļoti garu taku vienā mar-
šrutā savienot visus Krustpils 
novada pilskalnus – Asotes, 
Dzirkaļu, norakto Ļāmānu 
un par jaunu atrasto Atašie-
nes pilskalnu?

   Marts. Pie pilskalna visi 
ceļi vēl pieputināti un ar dži-
pu jāpiepūš vaigi, lai visur 
tiktu cauri. Drusku patīru 
lazdas, lai atvērtos skats uz 
mazo un dīvaino ezeriņu 
vai dīķi iedobumā kalna 
nogāzē. Tas tagad pavasarī 
ir ūdens pilns un, kad spīd 
saule, zili zils. Veidoju džipa 
ceļu pa nogāzi, lai pašam 
nevajadzētu kārtiņas vilkt uz 
augšu, bet ar laiku paliek sil-
tāks, mīkstāks, bezceļi un pat 
arī meža stigas paliek arvien 
grūtāk izbraucamas.

Viss pagaidām vēl pelēks, 
vietām mežā kāds sniega 
lāsums, bet lejā pie Pilskalnu 
mājām viss lauks vēl sniegā. 
Lazdām veidojas lielas ska-
ras. Dažus lazdu un pūpolu 
zarus aizvedu uz Rīgu. Kaut 
kur uz Dzirkaļu pusi visu lai-
ku kliedz dzērves, pār galvu 
laiku pa laikam pārlido zosu 
kāši un rindas, bet nekā-
du sistēmu gan tur neredz: 
viens kāsis lido uz zieme-
ļiem, tad tūlīt nāk nākamais, 
kas lido jau pretējā virzienā. 
Pārlido skaļi švīkstinādami 
arī gulbji. Tur kur vakar cirtu 
lazdas, tagad svaigas stirnu 
spiras; vai būtu ēdušas laz-
du un blīgznu galotnes. Ir 
te nakšņojušas – ir iegulētas 
vietas.

23.martā redzu šogad pir-
mos trīs taureņus; visi dzel-
teni. Ko tas varētu nozīmēt? 
Mācu mazdēlu Frici braukt ar 
mašīnu, bet labi viņam neiet. 
Vēlāk izrādīsies, ka vecajam 
džipam pēc mazdēla mācī-
bām būs vajadzīgs palielāks 
remonts.

Aprīlis. Pie kokiem līdzās 
meža ceļam uz pilskalnu 
pieskavotas papīra norādes 
“Pilskalns” ar bultiņu un vēl 
zilas lapiņas. Arī uz Ķuncu 
pusi pie koka ir pieskavota 
zila lapiņa. Kādi ļaudis pils-
kalnā rīkojuši savu pasāku-
mu, kurinājuši mazu uguns-
kuru, viss tīrs un sakopts, vie-
nīgi pieskavotās norādes ar 
laiku izbalēja un pašam vien 
vajadzēja tās novākt.

Ir zila debess, gan drusku 
pavēsi, bet tauriņi lido, putni 
rosās, dūc kamenes – ir iestā-
jies pavasaris. Vējā lazdu zari 
augšā trinās un zuz, liekas, 
ka kāds nāk, bet tā nav, sāk 
vērties pumpuri un lazdām 
mazas, zaļas lapiņas. Beidzu 
šīs sezonas lazdu ciršanu – 
lapas sāk traucēt. Viss paliek 
sauss, izžuvis, smilšains, jo 
tik sauss aprīlis nav bijis ga-
diem.

Maijs. Pa stāvajām pils-
kalna apkārtnes nogāzēm 
savācu un vedu mājās ziemā 
sastrādātās lazdu kārtiņas. 
Tagad saprotu, ka varētu būt 
vēl pāris vietas, ko ar džipu 
varētu apgūt.

Jūnijs. Ar palīgiem no 
pilskalna novilkām bluķīšos 
sazāģētās pāris sausas un 
vienu izgāztu egli, arī Jāņu 
ugunskura malku. Pilskalna 
zīme pie jātnieku ceļa gala 
nokārusies; netur ķīniešu 
skrūves Latvijas ziemu. Pēc 
Jāņiem, braucot no Rīgas 
darba darīšanās uz Mežāri 
uz Sūnu Palejas senkapiem, 
kopā ar kolēģiem Ati un 
Maiju palūdzu piebraukt pie 
pilskalna, lai pieskrūvētu no-
lūzušo pilskalna zīmi, jo nav 
smuki, ka tā visu laiku turas 
tikai uz vienas skrūves. Maija 
mani intensīvi fotografēja.

Pašās jūnija beigās sest-
dienas vakarā Šumanos uz 
salidojuma sabrauca mani 
kursa biedri vēsturnieki. Nā-
kamajā dienā braucām uz 
pilskalnu, rādīju un stāstīju, 
starp kursa biedriem izlozēju 
vienu Dzirkaļu pilskalna grā-
matu, visi dabūja pilskalna 
bukletus.

Jūlijs. Notika pārsteidzoši 
bagāta iepriekš nezināmu 
pilskalnu atklāšanas ekspe-
dīcija Latgalē. Bet pie Dzir-
kaļu pilskalna sāk augt labas 
sēnes. Laikam to zina arī citi, 
jo pie pilskalna piebraukts 
ar mašīnu, uz ceļa atstāti 
konfekšu papīriņi, uz zara 
uzsprausta kafijas kartona 
glāze. Savācu. Tāpat savācu 
plastmasas pudeles pie ceļa 
pagriezienā uz pilskalnu.

Augusts. Kārtīgs sēņu 
laiks, un pie pilskalna to ir 
daudz. Arī riekstu lazdās 
daudz; tad nu cirtu un zāģē-
ju nevietā saaugušās lazdas 
un kopā ar Māru šķinām 
riekstus.

12.augustā, pie pilskalna 
lasot trekni, netraucēti un 
nelasīti paaugušās gailenes, 
atkal dzirdēju jau pazīsta-
mos sitienus ar koku pa 
koku. Šoreiz tie skanēja kaut 
kur tālāk, klusāk, virzienā uz 
agrāk arheoloģiski pētīto 
uzkalniņu un nebija tik tieši. 
Nav man skaidrojuma, kas 
tas par troksni.Īpaši neska-
tos, bet man stāsta, ka sten-
dā pie pilskalna atstātajā vie-
su grāmatā arvien parādās 
jauni un interesanti ieraksti.

Oktobris. Zvana Sarmīte, 

kas bija sēņot uz pilskalnu, 
pie pilskalna ieraudzījusi di-
vus metāldetektoristus un 
viņu krūmos iedzīto mašīnu. 
Detektoristi bijuši visai agre-
sīvi pret aizrādījumiem; vai 
tad nevar, viņi jau tikai pude-
ļu korķus meklējot, pilskalnu 
zinot un neaiztikšot. Detek-
toristi bija iztraucēti viņu 
(ne-)darbā uz meža celiņa, 
kas ved uz pilskalnu, pārdes-
mit metrus no vietas, kur sā-
kās oficiāli noteiktā pilskalna 
aizsardzības zona un kur jau 

detektoru lietošana būtu kri-
mināli sodāma.

Decembris. Pilskalna 
kaimiņš Gaitis stāstīja, ka 
pilskalnā uzrīkojis pasāku-
mu saviem darba biedriem: 
ar atstarojošām uzlīmītēm 
iezīmējis ceļu no mājām 
uz pilskalnu, kur viesiem – 
cilvēkiem 20 – jau tumšā 
pēcpusdienā pēc zīmītēm 
likts noiet lejā pie pilskalna 
pa jātnieku ceļu. Tur dedzis 
ugunskurs, parādījies linu 
kreklā ģērbtais Gaitis, teikta 

uzrunu. Tumsa, ugunskurs, 
tā liesmu atspīdums uz plī-
vojošo karogu un bijis ļoti 
savādi.

Karogs jau dažus gadus 
plīvo mastā pilskalna mežu 
apaugušajā pakājē. Šis jau ir 
otrais karogs, bet drīz arī šis 
būs izbalējis un vajadzēs to 
mainīt. Sākumā likās, cik tas 
ir dīvaini – karogs mežā, bet 
tagad liekas – kas gan tur dī-
vains?

24.03.2020.

Juris Urtāns Dzirkaļu pilskalnā
Izraksti no dienasgrāmatas, 2019.gads

Oktobris. Metāldetektoristi uz ceļa pie Dzirkaļu pilskalna. Foto S. Ozoliņa

Dzirkaļu pilskalna un apkārtnes reljefa modelis. Izveidoja G. Kalniņš

Aprīlis. Ezeriņš kalna nogāzē pie pilskalna. Foto J. Urtāns

Jūnijs. Laboju pilskalna zīmi. Foto M. Irbīte
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Esi radošs? PIEDALIES - 
izveido Krustpils novada 
Jaunatnes logo

Krustpils novada paš-
valdība aicina piedalīties 
Krustpils novada Jaunat-
nes logo izstrādes konkur-
sā un izveidot Krustpils 
novada jaunatnes logo, kas 
simbolizētu Krustpils nova-
da jauniešu dažādās indi-
viduālās, grupu, biedrību 
aktivitātes un kalpotu kā 
atpazīstamības veicinātājs 
novadā un ārpus tā. 

Kas jādara?
Jāizveido logo uz A4 for-

māta lapas atbilstoši jau-
niešu ( vecumā no 13 līdz 
25 gadiem) mērķauditori-
jai, grafiski viegli uztvera-
mu, uzmanību piesaistošu, 
ietverot tajā Krustpils no-
vada jaunatnes politikas vī-
ziju - daudzveidībā vienots 
novads, kurā dzīvo, mācās 
un strādā izaugsmē iein-

teresēti jaunieši. Logo var 
būt izstrādāts gan dator-
grafikā, gan zīmēts ar roku.

Kad un kur jāiesniedz?
Logo jāiesniedz no 2020.

gada 15.aprīļa līdz 2020.
gadam 15. maijam (ieskai-
tot), iesūtot e-pastā vai pa 
pastu (pasta zīmogs 2020.
gada 15.maijs).

Kas balvā?
Konkursa uzvarētājs sa-

ņems naudas balvu - 50.00 
eur.

Pieteikuma anketa un 
konkursa  nolikums pieeja-
mi Krustpils novada paš-
valdības mājaslapā: www.
krustpils.lv. 

Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste
Angelīna Tukiša

Domes atbalsta plānoto investīciju projektu Krustpils 
novada teritorijā – jaunu olu un olu produktu ražoti

Krustpils novada dome 
kārtējā domes sēdē, 22.aprī-
lī, lēma atbalstīt Sabiedrības 
ar ierobežoto atbildību (SIA) 
“Gallusman”, plānoto investī-
ciju projektu Krustpils nova-
da teritorijā - būvēt jaunu olu 
un olu produktu ražotni.

Krustpils novada pašvaldī-
bā tika saņemts SIA “Gallus-
man” iesniegums, kurā tiek 
informēts  par ierosinājumu, 
Krustpils novada teritorijā, 
konkrēti bijušā lidlauka teri-
torijā kopumā  aptuveni 50 
ha platībā, būvēt jaunu olu 
un olu produktu ražotni.

Iesniegumā tika norādīts, 
ka Krustpils novada teritori-

jā tiktu izveidots industriāls 
komplekss, kurā atrastos olu 
un to produktu ražotne, tajā 
skaitā jaunputnu un dējēj-
vistu novietnes, putnu barī-
bas ražotne, olu šķirošanas 
un pārstrādes cehs, nolikta-
vas un cita ražotnes darbībai 
nepieciešamā infrastruktūra. 
To papildinātu organiskā 
mēslojuma ražotne, kuras 
ražošanas tehnoloģiju izstrā-
dē šobrīd ir iesaistīti vairāki 
Latvijas zinātnieki. Mēsloju-
ma ražotnē par izejvielu tiktu 
izmantoti olu ražotnē (putnu 
novietnēs) radītie kūtsmēsli, 
tādējādi novēršot galvenos 
ar industriālu putnkopību 

saistītos vides riskus (t.sk. 
mēslu apsaimniekošanas 
procesā radītās nelabvēlīgas 
smakas), vienlaicīgi radot 
vērtīgu un efektīvu produk-
tu – organisku augsnes mi-
nerālmēslojumu izmanto-
šanai lauksaimniecībā fosilo 
vai industriāli ražoto mine-
rālmēslu vietā. Īstenojot pro-
jektu, tiktu radītas, aptuveni 
200, jaunas darba vietas.

SIA “Gallusman”, pirms  
investīciju projekta īsteno-
šanas un būvniecības pro-
cedūras uzsākšanas lūdza 
Krustpils novada domei, rast 
iespēju izskatīt un konceptu-
āli atbalstīt minēto investīci-

ju projektu.
Krustpils novada dome, 

radot priekšnoteikumus olu 
un olu produktu ražotnes 
izveidei,  nevar paredzēt un 
sniegt garantijas par būv-
niecības ieceres rezultātu, 
atbilstoši būvniecības iecerei 
un nepieciešamajam lokāl-
plānojumam, taču saskatot 
lauku teritorijas ekonomisko 
attīstību un būtisku inves-
tīciju ieguldījumu novada 
teritorijā, ir gatava sniegt at-
balstu šādam investīciju pro-
jektam. 

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

Krustpils novada pašvaldības dome 
piešķir finansiālu atbalstu grāmatas 
“Katru dienu ar piesitienu” izdošanai

Krustpils novada pašval-
dības dome marta domes 
sēdē lēmusi finansiāli atbal-
stīt Andra Grīnberga grāma-
tas “Katru dienu ar piesitie-
nu” izdošanu. 

Februāra beigās Krustpils 
novada pašvaldībā tika sa-
ņemta AS “Latvijas Mediji” 
valdes priekšsēdētāja vēs-
tule ar lūgumu finansiāli at-
balstīt žurnālista, dzejnieka, 
publicista A. Grīnberga grā-
matas ”Katru dienu ar piesi-
tienu” izdošanu.

Vēstulē rakstīts: “A. Grīn-
bergs jau vairāk kā 60 gadus 
darbojas kā žurnālists un 
publicists, īpašu uzmanību 
pievēršot Austrumlatvijas 
un Sēlijas ikdienai. Viņš ir 
vairāku grāmatu autors, kā 
arī trīs dokumentālo portret-
filmu – “Ak, pasaulīt”, “Dak-
teris Kiršbergs” un “Jēkabpils 
Dižozols” – scenāriju autors 
un režisors. Filmas tapušas 
sadarbībā ar kinooperatoru 
Jāzepu Brenci.

Grāmata būs nozīmīgs 

ieguldījums ne vien Latvijas 
žurnālistikas vēstures man-
tojuma saglabāšanā, bet arī 
Latvijas kultūrvēsturiskās 
vides atspoguļošanā. Par vai-
rākiem novadiem – arī Krust-
pils novadu – viņš uzrakstījis 
dokumentāli un emocionāli 
tik pārliecinoši, kā tikai vi-
ņam tas iespējams. Atska-
toties vēsturē, Grīnbergs 
uzsver pašvaldību un cilvēku 
nozīmi kultūras mantojuma 
saglabāšanā, cildina lauku 
skaistumu un lauku cilvēku 
nacionāli stingro un saim-
nieciski stingro nostāju. Caur 
savas personības prizmu 
Grīnbergs vēsta par cilvē-
kiem – laikmeta zīmēm -, ar 
kuriem ticies dažādos laikos 
un apstākļos.” 

Tika nolemts  piešķirt fi-
nansiālu atbalstu grāmatas 
“Katru dienu ar piesitienu” 
izdošanai 100 EUR apmērā. 

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

 Šī gada 25. martā  Ziv-
ju fonda padomes sēdē 
pasākumā "Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā, kā arī 
privātajās upēs, kurās ir at-
ļauta makšķerēšana” tika 

saņemts finansiālais atbalsts 
četriem Krustpils novada 
pašvaldības iesniegtajiem 
projektiem par zivju resur-
su pavairošanu dabiskajās 
ūdenstilpēs. Projektu ietva-
ros šogad plānots ielaist 
14600 gab. līdaku mazuļus 
un 18000 gab. zandartu ma-
zuļus. 

Projekta Nr.27. „Zandartu 

mazuļu ielaišana Krustpils 
novada Baļotes ezerā 2020. 
gadā” ietvaros plānots ielaist 
18000 gab. zandartu mazu-
ļus.

Projekta Nr.28. „Līdaku 
mazuļu ielaišana Krustpils 
novada Ildzenieku ezerā 
2020. gadā” ietvaros plānots 
ielaist 2600 gab.  līdaku ma-
zuļus. 

Projekta Nr.29. „Līdaku 
mazuļu ielaišana Krustpils 
novada Laukezerā 2020. 
gadā” ietvaros plānots ielaist 
5000 gab. līdaku mazuļus. 

Projekta Nr.30 „Līdaku ma-
zuļu ielaišana Krustpils no-

vada Marinzejas ezerā 2020. 
gadā” ietvaros plānots ielaist 
7000 gab. līdaku mazuļus. 

Lai ielaistu zivju mazuļus, 
Krustpils novada pašvaldība 
veiks zivju mazuļu iegādes 
iepirkumu Publisko iepirku-
mu likuma noteiktajā kārtī-
bā. Visus projektus plānots 
realizēt līdz 2019. gada 31. 
oktobrim.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas 

Projektu koordinatore 
Tamāra Latiševa, 

Tālr.27804081, 
tamara.latiseva@krustpils.lv 

Krustpils novada pašvaldība ar Zivju fonda finansiālu atbalstu 
un savu līdzfinansējumu 2020. gadā īstenos zivju resursu 
pavairošanas projektus 

Krustpils pamatskolas skolēni saņem 
pārtikas kuponus/dāvanu kartes

No 24.aprīļa tiek iz-
sniegti pārtikas  kupo-
ni (dāvanu kartes) vi-
siem  Krustpils pamat-
skolas skolēniem,  neat-
karīgi no skolēna dekla-
rētās dzīves vietas. 

Pārtikas kuponus 
(dāvanu kartes) var sa-
ņemt  katru darba die-

nu no plkst. 8.00-12.00 
Krustpils pamatskolā. 

Dodoties pakaļ pārti-
kas kuponam (dāvanu 
kartei)  līdzi  jāņem  per-
sonu apliecinošs doku-
ments. Kuponu (dāvanu 
karti) piešķirs bērna/
skolnieka likumiskajam 
pārstāvim. 

Vairāk informācijas 
par to, kur varēs izlietot 
kuponu (dāvanu karti), 
interesēties pie kupona 
(dāvanu kartes) saņem-
šanas. 

  
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie
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Krustpils novada pašvaldība sadarbībā 
ar laikrakstu «Brīvā Daugava» šogad 
startēja  Zivju fonda projektu konkursā un 
guva atbalstu sabiedrības informēšanai 
par zivju resursu pētījumiem, to racionālu 
un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību.

No aprīļa līdz oktobrim avīzē atradīsiet 
tematiskos materiālus, kas sagatavoti 
projekta ietvaros. Tajos stāstīsim par 
Krustpils novada publisko un privāto eze-
ru un upju apsaimniekošanu, par paveik-
to un iecerēto šajā jomā, par zivju resursu 
papildināšanu un  sargāšanu, intervijas ar 
prasmīgiem zivju ķērājiem,  reportāžas  no 
makšķerēšanas sacensībām un daudz ko 
citu.  Materiāli tiks publicēti arī Krustpils 
novada mājaslapā www.krustpils.lv, kā 
arī laikraksta mājaslapā www.bdaugava.
lv. Krustpils novads ir bagāts ar ūdeņiem  
– tajā ir vairāki lieli publiski ezeri, cauri 
novada teritorijai tek Daugava un Aiviek-
ste, tādēļ ceram, ka tēmas neizsīks un 
būs interesanti. Aicinām arī lasītājus 
iesaistīties šajā projektā, sūtot uz e-pas-
tu: zivs@bdaugava.lv savus vērojumus 
un  pārdomas, norādīt uz problēmām vai 
neizdarībām, ziņot par makšķerēšanas 
noteikumu neievērošanu, dalīties ar lomu 
fotogrāfijām, tādējādi parādot novada 
ūdeņu bagātību, ar copes pastāstiem, 
zivju  ēdienu receptēm un interesantiem 
faktiem, kas saistīti ar ūdeņiem un zivīm. 

Par šī gada iecerēm Krustpils novada 
ūdeņu apsaimniekošanā pastāstīja 
novada Vides un civilās aizsardzības 
dienesta vadītājs Ilmārs Luksts. 
Lielākie plāni tiek saistīti ar Baļotes 
ezeru, bet arī pārējie publiskie ūdeņi 
netiks atstāti novārtā. 

Iekārto jaunus sektorus
Jau pagājušā gada rudenī ar peldošo 

ekskavatoru tīrīja Baļotes ezera 
niedrēm aizaugušo krasta joslu, izrokot 
ūdenszāles ar visām saknēm un dūņām, 
tādējādi iegūstot vēl vairāk vietas, kur 
varētu makšķerēt no krasta. Šos dar-
bus projekta ietvaros finansēja Latvijas  
Vides aizsardzības fonds LVAF). Projekta 
faktiskās izmaksas bija  19387,39 eiro, 
no tiem LVAF  finansējums bija 16091,53 
eiro un Krustpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 3295,86 eiro. Rezultātā 
tika iegūti 20 jauni makšķerēšanas sek-
tori. To kopējais skaits ir palielinājies līdz 
50 sektoriem. 

– Kad ūdens nomierinājās  un duļķes 
nosēdās, redzējām, kur vēl palicis kaut 
kas  līdz galam neizdarīts.  Šogad šādus 
rakšanas darbus turpināsim. Tiem no-
vada bu džetā ir atvēlēti 10 tūkstoši eiro. 
Noslīpēsim  jaunizveidotos sektorus un 
vēl gatavosim jaunus. Darbus tāpat kā 
rudenī veiks Igaunijas firma. Līgums ir 
noslēgts, taču igauņi ārkārtas stāvokļa 
dēļ pagaidām netiek pāri robežai,  – 
pastāstīja I. Luksts.  

Ielaidīs zandartus,līdakas un karpas
Ar Zivju fonda atbalstu tiks papildināti 

zivju resursi ezeros. Baļotes ezerā jau līdz 
Jāņiem ielaidīs 18 000 zandartu  mazuļu 
svarā līdz 30 gramiem. Lai cik arī dīvaini 
tas neliktos, zinātnieki ir konstatējuši, 
ka tieši tik lielu zivtiņu ielaišana ir 
visoptimālākā. Dienesta vadītājs  izteica 

cerību, ka iepirkumā uzvarēs kāda no 
tuvumā esošajām zivaudzētavām  un  
tos  nevajadzēs nekur tālu transportēt, 
un tādējādi izdzīvošanas procentam 
vajadzētu būt augstam. Savukārt Ilze-
nieka ezerā tiks ielaisti 2600 līdaku mazuļi, 
Laukezerā – 5000, bet Marinzejas ezerā 
– 7000.  Arī līdaku mazuļiem saskaņā ar 
projektu  jābūt svarā līdz 30 gramiem. 
Par novada līdzekļiem Baļotes ezerā 
turpināsies karpu ielaišana. Ir izsludināts 
iepirkums, un, ja viss izdosies, jaunas 
mājas Baļotē atradīs 6500 kg karpas svarā 
no 2 līdz 3 kg, kā arī 500 kg  svarā no 3 līdz 
4 kg.  Tas ir tāds lielums, kas jau interesē 
makšķerniekus-sportistus. 

Mainīti  licencētās makšķerēšanas 
noteikumi

Ar šī gada 1. janvāri stājušās spēkā 
izmaiņas Baļotes ezera licencētās 
makšķerēšanas noteikumos.

Galvenās izmaiņas – palielināta licenc-
es cena. Tagad diennakts licence  bezle-
dus periodā maksā 10 eiro. Noteikts, ka  
lomā drīkst paturēt trīs karpas, kas ka-
tra nav smagāka  par 3 kg. Lielākas zivis 
jāatlaiž. Arī līdakas, zandartus un līņus var 
paturēt  trīs no katras sugas. 

 Tāpat no jauna noteikts, ka, noķerot 
un paturot  karpu,  tā loma uzskaites 
veidlapā jāreģistrē  tūlīt pēc izvilkšanas. 
Pārējo sugu  zivis var ierakstīt, beidzot 
makšķerēšanu. 

Nākusi klāt arī viena licenču iegādes 
vieta – to tagad var izdarīt arī portālā ma-
nacope.lv. 

– Licencētās makšķerēšanas 
organizētāji Latvijā  virzās uz to, lai  li-
cences varētu iegādāties tikai internetā. 
Tādējādi varētu veidot melno  sarak-
stu ar negodīgiem makšķerniekiem, 
kuriem būtu liegts tās iegādāties un  
varētu panākt arī labāku  lomu uzskaiti – 
nepārdot jaunu licenci, pirms nav nodota 
atskaite par iepriekšējo copes reizi, – saka 
I. Luksts. Pagaidām gan licences pieeja-
mas arī  papīra veidā.   

Sargās ar kamerām un droniem
Zivju krājumi tiks ne tikai papildināti, 

bet arī sargāti. Visstingrāk – Baļotes 
ezerā, kur ir organizēta licencētā 
makšķerēšana. Ir uzstādīta vēl viena ka-
mera ar piecdesmitkārtīgu palielinājumu. 
Ar tās palīdzību arī naktī var vērot katru 
makšķernieka darbību, konstatējot līdz 
šim grūti pierādāmus pārkāpumus. Tā 
jau vairāki makšķernieki pieķerti, mainot 
pirmās noķertās karpas  pret lielākām, 
kas, pēc licencētās makšķerēšanas no-
teikumiem, ir aizliegta darbība, tāpat 
konstatēta zivju nodošana citiem 
makšķerniekiem, kas arī nav atļauta.  
Un tā nav tikai iespējamo pārkāpēju 
baidīšana – I. Luksts kameras iespējas arī 
uzskatāmi nodemonstrēja, un tās tiešām 
izskatījās iespaidīgas. Pat redzams,  vai 
pēc karpas noķeršanas makšķernieks aiz-
pilda licenci. 

Līdzīga kamera, ja projekts gūs Zivju 
fonda atbalstu, tiks uzstādīta uz Jēkabpils 
tilta. Tā atļaus kontrolēt makšķerēšanas 
noteikumu ievērošanu abpus til-
tam. Šo projektu iesniegusi Jēkabpils 
pašvaldība, taču kontroli Daugavā 
Jēkabpils administratīvajā teritorijā 
saskaņā ar noslēgto līgumu veic Krust-
pils novada Vides un civilās aizsardzības 
dienests. Tāpat ar zivju fonda atbalstu 
videonovērošanas  kamera tiks uzstādīta 
arī Marinzejas ezerā. Tāpat inspektori 
turpinās izmantot dronus. 

– Bijām pirmie, kas Latvijā sāka iz-
mantot dronus zivju resursu sargāšanā. 
Tie sevi ir pierādījuši kā labs preventīvs 
līdzeklis. Īsā laikā varam apsekot lielas 
platības, redzēt, kur ir laivas, makšķernieki 
un ko viņi dara. It sevišķi efektīvi tas ir 
Daugavā – no augšas labi redzams, kas 
notiek aiz salām, kas – niedru labirintos, 
– stāsta I. Luksts. 

Baļotē rosīsies sportisti 
Vasaras sezonā Baļotes ezerā paredzē-

ti vairāki karpu makšķerēšanas sporta 
mači. Pirmajiem – Latvijas čempionāta 
(LČ) 1. posmam – jānotiek  jau no 21. līdz 
24. maijam. Jūnijā plānots LČ 2. posms un 
Lietuvas čempionāta posms, jūlijā – «NGT 
kauss» un LČ 3. posms, bet septembrī – 
«Baļotes kauss».  Visticamāk, ka sacensī-
bu grafikā izmaiņas ienesīs situācija ar 
Covid-19 vīrusu. Pagaidām neviena no 
tām oficiāli atcelta nav.  Makšķerēšana, 
ievērojot distancēšanās noteikumus, gan 
ir iespējama, bet vai tas būs pārliecinošs 
arguments, lai notiktu sacensības, pagai-
dām nav skaidrs. 

Ziema šogad beidzās, tā arī pa īstam  
nesākusies. Iespējams, tādēļ arī kar-
pas pamodušās tik agri.

 Jau februārī pie ezera varēja manīt  da-
žus nepacietīgus copmaņus, kas centās 
tikt pie kādas ezera mamzeles. Marta bei-
gās jau daudz sekmīgāk veiksmi izmēģi-
nāja vairākas karpu makšķerēšanas spor-
ta komandas, kas, gatavojoties Latvijas 
čempionātam, uzsākušas treniņus. 

Sevišķi veiksmīgas vairākām koman-
dām bija Lieldienu brīvdienas. Piemēram, 
komanda «MMK Vecbebri»  vienas nakts 
laikā noķēra 15 karpas, pie tam viena no 
tām tiešām  ievērojama –  9,5 kg, savu-
kārt  «Midland Carp»  brīvdienās  noķēra 
35 karpas (lielākā –  6,7 kg), bet  «DAIS fis-
hing» – 32. Vēl vienu 9,5 kg smagu skais-
tuli un vēl 11 mazākas smukules krastā 
dabūja komandas «Sakret» dalībnieks 
Mairis. Protams, ka visas zivis tika atlais-
tas atpakaļ dzimtajā stihijā.  

Līdzās sportistiem karpas ne mazāk 
veiksmīgi ķēra arī «parastie»  makšķer-
nieki. Diemžēl ne visi ievēroja licencētās 
makšķerēšanas noteikumos pieļaujamā 
loma lielumu. Kad atļautais limits (3 kar-
pas) bija noķerts, nākamās zivis, kas būtu 
jālaiž vaļā,  tika slēptas  niedrēs, krūmos 
un pat atkritumu urnās. Kopumā, tik cū-
ciski rīkojoties, Lieldienās tika pieķertas 
piecas personas. Tām inspektori sastādī-
ja  administratīvo pārkāpumu protoko-
lus. Pārkāpējiem konfiscētas licences un 

zvejas rīki. No pieciem pārkāpējiem viens 
bija jēkabpilietis, bet četri – no citām 
stipri tālākām pilsētām. 

Ne asakas!

Baļotes ezers.  J. Šteinberga foto

Lielisku treniņnakti Baļotē aizvadīja 
komanda «MMK Vecbebri». Pirmā tika 

noķerta 7 kg smaga zivs, otrā – 4,5 kg, bet 
trešā skaistule sasniedza pat 9,5 kg. 

Arī «Sakret» dalībniekam Mairim tika 9,5 
kg zivs un dalīts sezonas rekordista gods. 
Cerams, ka rekords drīzumā tiks pārspēts. 

Makšķerniekam Renāram patiess prieks par 
6,5 kg spoguļkarpu. 

Makšķernieku arhīva foto

Lappusi sagatavoja  Juris Šteinbergs

Materiālu publikāciju atbalsta: 

Jaunumi Krustpils 
novada ūdeņu 
apsaimniekošanā

Baļotes ezera karpas 
ir pamodušās un 
ķeras labi
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Var pieteikties akcīzes 
degvielas saņemšanai

No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam die-
nesta klienti var pieteikties marķētās dīzeļ-
degvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa 
likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes 
degvielas iesniegums Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
par 2019.gadu.

No 2020.gada tiek palielinātas prasības 
attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnie-
ciskās ražošanas vai akvakultūras produk-
cijas ražošanas atbilstoši Valsts ieņēmumu 
dienestā iesniegtajai gada ienākumu dek-
larācijai vai uzņēmuma gada pārskatam 
par iepriekšējo taksācijas gadu. Ja līdz šim 
piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto 
akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vis-
maz 285 eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 
350 eiro par ha. Savukārt, sertificētām bio-
loģiskajām saimniecībām - 210 eiro par ha 
līdzšinējo 200 eiro vietā.

Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās 
īstermiņa ekonomiskās grūtības lauksaim-
niecības produkcijas ražotājiem, dienests 
tiem lauksaimniekiem, kas būs iesnieguši 
iesniegumus vienotā platību maksājuma 
un akcīzes degvielas saņemšanai 2020.
gadā, sākot ar šā gada 1.maiju ir tiesīgs 
piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 

2019./2020 saimnieciskajā gadā piešķirtā 
marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzu-
ma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts 
no piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 
2020./2021.saimnieciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauk-
saimniecības tehnikā – traktortehnikā un 
lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai, kā arī 
kravas pašpārvadājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Jēkabpils pilsētas un Krustpils 
novada pašvaldības izsaka 
pateicību SIA "Latgran"

Aprīļa beigās Krustpils pamatskolas 
skolēni, neatkarīgi no deklarētās dzīves 
vietas – Krustpils novada vai Jēkabpils pil-
sētas, sāka saņemt dāvanu kartes pārtikas 
preču iegādei “LaTS” veikalos. Pārtikas dā-
vanu kartes skolēniem, pēc savas iniciatī-
vas, nodrošina uzņēmums SIA “Latgran”, 
parūpējoties, ka ikviens skolēns saņem 
atbalstu pārtikas iegādei ārkārtas situā-
cijas laikā.  Kopumā atbalstu saņems 190 
skolēni.

Krustpils novada domes priekšsēdētājs 
Kārlis Pabērzs izsaka pateicību uzņēmu-
mam par atsaucību: “Liels paldies uzņē-
mumam, kas ir izlēmis sniegt atbalstu, pēc 
savas iniciatīvas, mūsu skolas skolēniem. 
Mēs tiešām to ļoti augstu novērtējam.”  

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
Aivars Kraps uzsver, ka šī krīzes situācija ir 
labs piemērs pašvaldību sadarbībai kopī-
gu mērķu labā. “Šajā situācijā mēs nešķi-
rojam pašvaldību iedzīvotājus. Atbalstu 
saņems visi, kam tas nepieciešams. Un 
SIA “Latgran” nesavtīgā iniciatīva ir neat-
sverams atbalsts šī mērķa sasniegšanai. Es 
būtu ļoti priecīgs, ja šādu uzņēmumu, kā 
“Latgran” mūsu reģionā būtu vairāk.”

Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada 
pašvaldību 

Sabiedriskas attiecības

Ugunsnedrošajā periodā arī 
aizsargājamās dabas teritorijās 
jāievēro īpaša piesardzība

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk 
– Pārvalde), iestājoties ugunsnedrošajam 
laika posmam, aicina iedzīvotājus būt 
īpaši piesardzīgiem un uzmanīgiem rīko-
joties ar uguni īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās (IADT) un mežos.

Pavasarī un vasarā, kad īpaši aktuāla ir 
atpūta dabā Pārvalde atgādina, ka ĪADT 
ir aizliegts kurināt ugunskurus ārpus spe-
ciāli ierīkotām vietām, izņemot ciršanas 
atlieku sadedzināšanu un ugunskurus 
māju pagalmos.

Ugunskuru kurināšanai piknikos ap-
meklētāji tiek aicināti izmantot labie-
kārtotos atpūtas laukumus, kuros ir iz-
veidotas speciālas ugunskuru vietas, kas 
nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos. 
Plašāka informācija par izveidotajām 
atpūtas vietām ir pieejama  Pārvaldes tī-
mekļa vietnē. 

Atpūtas laikā, kurinot ugunskurus, tas 
jādara droši, lai uguns nevarētu izplatī-
ties, bet beidzot kurināt ugunskuru, jā-
pārliecinās, ka tas ir pilnībā nodzēsts - ap-
liets ar ūdeni vai apmests ar zemi.

Diemžēl ne visi atpūtnieki spēj novēr-
tēt piknika un atpūtas vietas, kas labie-
kārtotas viņu ērtībām un Dabas aizsar-
dzības pārvalde kārtējo reizi konstatējusi 
izpostītu un izdemolētu atpūtas vietu. 
Siguldā, lapenītē netālu no Mednieku na-
miņa izgāzta un sadedzināta tūrisma no-
rāde un tikai šogad uzstādītā atkritumu 
tvertne, sabojāts ugunskura vietas dūmu 
novads, barbariski nocirsti un nodedzinā-
ti divi dzīvi, veseli koki un pastrādāti arī 
citi bojājumi.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
ir noteiktas platības, kas atrodas valsts 
aizsardzībā un to izveidošanas galvenais 
mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas 
daudzveidību – retas un tipiskas dabas 
ekosistēmas, īpaši aizsargājamo sugu dzī-
votnes un īpaši aizsargājamos biotopus, 
dabas pieminekļus, savdabīgas un Latvi-
jai raksturīgas ainavas.

Latvijā ĪADT tiek iedalītas astoņās ka-
tegorijās - nacionālais parks, biosfēras 
rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ai-
navu apvidus, dabas liegums, dabas re-
zervāts, dabas piemineklis, aizsargājama 
jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar 
izveidošanas mērķiem, platību un aizsar-
dzības pakāpi. Lai aizsargātu ĪADT, Latvijā 
ir noteikti dažādi saimnieciskās un cita 
veida darbības ierobežojumi ko regulē li-
kumi, Ministru kabineta noteikumi un citi 
normatīvie akti.

Visā Latvijas teritorijā no 24. aprīļa sā-
kas meža ugunsnedrošais laikposms. Lai 
mazinātu meža ugunskuru izcelšanās 
iespējas, visiem iedzīvotājiem ugunsne-
drošajā laikposmā ir noteikti stingri aiz-
liegumi un ierobežojumi, par kuru neie-
vērošanu var piemērot administratīvo, 
civiltiesisko un arī kriminālatbildību. Tas 
nozīmē, ka uzturoties purvos un mežos ir 
aizliegts nomest degošus vai gruzdošus 
sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšme-
tus, kurināt ugunskurus, atstāt uguns-
kurus bez uzraudzības, dedzināt atkri-
tumus, braukt ar mehāniskajiem trans-
portlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus 
ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas 
var izraisīt ugunsgrēku.

Plašāka informācija: 
Maija Rēna 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
sabiedrisko 

attiecību speciāliste 
maija.rena@daba.gov.lv 

Tālr.: 29272365

 Noslēdzies bērnu un jauniešu zīmēju-
mu konkurss „Mana novada dārgakmens 
– jaunā būve”, kuru ar SIA „S.B.C.” atbal-
stu rīko skates „Gada labākā būve Latvijā 
2019” organizatori. Šogad konkursam tika 
iesniegts 421 zīmējums no visas Latvijas.

Zīmējumus izvērtēja Latvijas Mākslas 
akadēmijas studenti. Skates „Gada labā-
kā būve Latvijā”, kura notiek sadarbībā ar 
PERI, Facebook lapā  https://www.face-
book.com/gadabuve/  notika balsojums 
par skatītāju simpātiju balvu. Konkursa 
uzvarētāji saņems balvas un diplomus. 
Zīmējumi elektroniskā formātā būs ska-
tāmi Skates noslēgumā 2020. gada aprīlī 
Rīgā, uz kuru tiks aicināti konkursa uzva-
rētāji. Labākie darbi ar autoru un skolotāju 

vārdiem tiks publicēti gadagrāmatā, kuru 
konkursa uzvarētāji saņems dāvanā. Uz-
varētāju zīmējumi ir apskatāmi:  https://
www.facebook.com/gadabuve/zim.uzva-
retaji.

4.-6. klašu grupā „S.B.C.” atzinību saņem 
Kitija Dilāne no Vīpes pamatskolas. Mēs 
lepojamies ar Kitijas uzdrošināšanos pie-
dalīties un saņemto novērtējumu. Paldies 
skolotājai Lienei Upeniecei par iedrošinā-
jumu un atbalstu. 

Informācija no http://gadabuve.lv/index.
php/2020/03/03/zimejumu-konkursa-mana-
novada-dargakmens-jauna-buve-uzvaretaji/

Vīpes pamatskolas direktora p.i. Maija 
Grundšteine

Vīpes pamatskolas skolniece saņem 
atzinību zīmējumu konkursā 
"Mana novada dārgakmens – jaunā būve"
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KALNIŅŠ FELIKSS 

13.04.2020. (78 gadi)

VEINBERGA AGRIPINA 

14.04.2020. (84 gadi)

GRIGORJEVS IVANS 

22.04.2020. (82 gadi)

DARĢELIS STAŅISLAVS 

26.04.2020. (73 gadi)

CELMIŅA AĻONA 

21.04.2020 (34 gadi)

Izsakām līdzjūtību 

piederīgajiem. 

KrustpIls novada  

dzImtsaraKstu  

nodaļā reģIstrētIe  

mūžībā aIzgājušIe  

IedzīvotājI

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 dzimšanas, t.sk.  2 zēni.

Vien gaišas mīlestības vārdā,
Mazs cilvēciņš no nebūtības kāpj,

No mīlas ņemts un mīlai dots,
Tam mīlestību tālāk nest.

Sirsnīgi sveicam jaunos vecākus!

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta viena laulība.

Sirsnīgi sveicam ar skaisto notikumu!
 Lai Jūsu mīlestība vienmēr saules apspīdēta! 

To mīlas dzirksteli, kas sirdī krita, 
No dzīves aukstiem vējiem sargājiet. 
Lai nedziest tā, lai neiedegas cita,- 
Ceļš, kopā sākts, līdz galam jānoiet.


