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Esi aktīvs! Dodies vēlēt!

Vēlēšanu iecirkņi Jēkabpils novadā:

Šī gada 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldī-
bu vēlēšanās, vēlētāji varēs balsot jeb-
kurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā 
balsošanas dokumentu izmantojot gan 
pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju 
uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi 
tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlē-
tāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks 
ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai 
personas apliecības svītrkodu vai QR 
kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir 
iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju 
sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav at-
zīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. 
Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektro-
niskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecir-
kņa komisijas darbinieks ziņas par vēlē-
tāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, 
kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlē-
šanu aploksnes un vēlēšanu zīmju sa-
ņemšanu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs 
iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju 
reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģis-
trācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs at-
sevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs 
parakstīsies par balsošanas materiālu 
saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu 
aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl vie-
na aploksne - reģistrācijas aploksne, uz 
kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un per-
sonas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, 
vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne 
ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas 
aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jā-

nodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēša-
nu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa 
zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai 
atjaunojoties, vēlēšanu komisija pār-
baudīs, vai vēlētāja balsojums nav re-
ģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs no-
balsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā 
atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to 
pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs 
nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks 
dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašval-
dības administratīvā teritorija veido at-
sevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 
5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 
vēlēšanu apgabalā - jaunajās adminis-
tratīvajās teritorijās - sešās valstspilsē-
tās un 35 novados. 

Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un 
vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģis-
trēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot 
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tāl-
runim 67049999. Tālrunis strādā katru 
dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

 
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašval-
dību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,   būs no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs 
izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 
līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 
16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 
līdz 20.00.

Nr. 493 AKNĪSTES NOVADA DOME
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov.
Nr. 495 ASARES PAGASTA PĀRVALDE
"Vecmuiža", Asare, Asares pag., Aknīstes nov.
Nr. 496 ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE
Liepu iela 14A, Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov.
Nr. 497 ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE
Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils no-
vads
Nr. 512 BIRŽU TAUTAS NAMS
Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov.
Nr. 498 DIGNĀJAS PAMATSKOLA
"Dignājas skola", Dignājas pag., Jēkabpils nov.
Nr. 499 DUNAVAS PAMATSKOLA

"Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.
Nr. 500 ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.
Nr. 501 GĀRSENES KULTŪRAS NAMS
"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov.
Nr. 490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA
Jaunā iela 44, Jēkabpils
Nr. 488 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA 
RĪGAS IELA)
Rīgas iela 200, Jēkabpils
Nr. 489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils
Nr. 486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
Pasta iela 1, Jēkabpils
Nr. 484 JĒKABPILS SPORTA HALLE
Brīvības iela 289B, Jēkabpils
Nr. 487 JĒKABPILS SPORTA NAMS
Brīvības iela 2J, Jēkabpils
Nr. 485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS
Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils
Nr. 502 KALNA PAGASTA PĀRVALDE
"Atvari", Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.
Nr. 503 KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE
"Daugavieši", Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils nov.
Nr. 492 KRUSTPILS PAMATSKOLA
Madonas iela 48, Jēkabpils
Nr. 505 LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Mežgale", Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.
Nr. 506 MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Druvasnieki 16a", Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov.
Nr. 507 RITES PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Rites pag., Viesītes nov.
Nr. 508 RUBENES PAGASTA PĀRVALDE
"Svīres", Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.
Nr. 511 SALAS KULTŪRAS NAMS
Skolas iela 2, Sala, Salas pag., Salas nov.
Nr. 513 SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Lone, Saukas pag., Viesītes nov.
Nr. 514 SĒLPILS KULTŪRAS NAMS
Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pag., Salas nov.
Nr. 491 TIESLIETU ADMINISTRATĪVĀ CENTRA ĒKA
Neretas iela 39, Jēkabpils
Nr. 515 VARIEŠU KULTŪRAS NAMS
"Variešu kultūras nams", Varieši, Variešu pag., Krustpils 
nov.
Nr. 494 VIESĪTES KULTŪRAS PILS
Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes nov.
Nr. 516 VĪPES PAGASTA PĀRVALDE
"Neretas 6", Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov.
Nr. 517 ZASAS KULTŪRAS NAMS
Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads
Nr. 504 ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMS
Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Krustpils nov.
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Krustpils novada pašvaldība 
atbalsta četras "Lēciens biznesā" 
projektu idejas

Krustpils novada pašvaldība šogad 
trešo reizi organizēja konkursu saimnie-
ciskās darbības uzsākšanai un attīstībai 
“Lēciens biznesā” ar mērķi veicināt jauno 
komersantu darbību, sekmējot jaunu pro-
duktu un pakalpojumu piedāvājumu, dar-
bavietu radīšanu. Finansējuma saņemša-
nai varēja pieteikties gan privātpersonas, 
kas plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau 
esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt 
saimniecisko darbību Krustpils novadā 
un dibināti pirms ne vairāk kā diviem ga-
diem. Maksimālā naudas summa, uz ko 
varēja pretendēt viens granta saņēmējs - 
3 000 eiro, un kopējais pieejamā atbalsta 
apmērs šogad bija 12 000 eiro. 

Konkursā tika saņemti septiņi pietei-
kumi, kuru izvērtēšana notika divās kār-
tās, izvērtējot gan atbilstību konkursa 
atlases kritērijiem, gan biznesa plānu un 
idejas potenciālu. Biznesa idejas aptvē-
ra dažādas sfēras - īpašiem notikumiem 
paredzētas keramikas trauku ražošanas 
attīstīšanu, konditorejas izstrādājumu ra-
žošanu, etiķešu, plakātu un uzlīmju dru-
kāšanu, ēdināšanas pakalpojuma izvei-
došanu saimniecībā, kas piedāvā atpūtu 
un izglītošanos bērniem, izklaižu bērniem 
piedāvājumu, putnkopības saimniecības 
paplašināšanu.   

Uz vērtēšanas otro kārtu – tiešsaistes 
prezentācijām žūrijai – tika izvirzīti seši 
jauno uzņēmēju pieteikumi. Šajā kārtā 
pieteikumu autoriem bija iespēja iepazīs-
tināt komisiju ar sevi kā topošo uzņēmēju, 
ar savu redzējumu uz saimnieciskās dar-
bības attīstīšanu un pārliecināt komisiju 
par plānotās uzņēmējdarbības idejas dzī-
votspēju.  

Septiņiem komisijas locekļiem vērtējot 
iesniegtos pieteikumus un prezentācijas, 
konkursa rezultātā finansiālam atbalstam 
izvēlētas četras biznesa idejas. Vērtēšanas 
komisijas ieskatā kā pārliecinošākā ideja 

tika novērtēts pieteikums “Ceramic with 
soul” (keramika ar dvēseli), kuru piedāvā-
ja keramiķe no Krustpils pagasta. Projekts 
ieguva 58,67 punktus un atbalstu prasītās 
summas apmērā – 2869 euro mājas lapas 
izstrādei. Mājas lapa tiks izstrādāta sara-
žotās keramikas produkcijas – māla urnu 
- dizaina individualizēšanai, pasūtīšanai 
un iegādei, tā plānota vairākās valodās 
un būs pieejama jebkuram interesentam 
jebkurā pasaules malā.  Projekta “Kon-
ditorejas studija” ideja saistās ar nelielas 
konditorejas izstrādājumu darbnīcas iz-
veidošanu Krustpils pagastā, tā ieguva 
51,17 punktus un atbalstu prasītās sum-
mas apmērā – 3000 euro aprīkojuma ie-
gādei. Pēc darbības uzsākšanas jebkuram 
interesentam būs iespēja pasūtīt gardus, 
no dabiskām izejvielām gatavotus kondi-
torejas izstrādājumus –makarūnus, mus-
sa kūkas, eklērus, zefīrus un minikūciņas. 
Projekts “Etiķešu, plakātu, uzlīmju drukas 
iekārta”, kuru prezentēja topoša uzņēmē-
ja no Kūku pagasta Zīlānu ciema, ieguva 
42,83 punktus un atbalstu prasītās sum-
mas apmērā – 3000 euro lielformāta dru-
kas iekārtas iegādei. SIA “SAULES ALPA-
KAS” prezentēja projektu “Mājražošanas 
izveidošana un ēdināšanas piedāvājuma 
nodrošināšana “SAULES ALPAKAS” Kūku 
pagastā”, kurš ieguva 42,33 punktus un 
atbalstu prasītās summas apmērā – 3000 
euro. Ieceres realizēšanai tiks iegādātas 
virtuves iekārtas, aprīkojums un mēbeles, 
lai “SAULES ALPAKU” viesiem, kam jau pēc 
neilga laika  piedāvātu dažādus ēdienus 
nojumē saimniecības teritorijā.

Pateicamies visiem konkursa preten-
dentiem, kuri iesniedza ideju pieteikumus 
saimnieciskās darbības uzsākšanai un 
attīstībai Krustpils novad! Vēlam visiem 
konkursa dalībniekiem īstenot savas ide-
jas un sasniegt izvirzītos mērķus! 

Uzsākta projekta “Koka takas/
laipas izbūve uz Marinzejas 
ezera krastu Atašienes pagastā 
Krustpils novadā” īstenošana

Krustpils novada pašvaldībā ir uzsākta  
2021.gada 4.martā Lauku atbalsta dienes-
tā apstiprinātā projekta Nr. 21-05-AL24-
A019.2202-000001 “Koka takas/laipas iz-
būve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes 
pagastā Krustpils novadā” īstenošana.

 Projekta mērķis ir turpināt nozīmīga 
kultūrvēstures un dabas objekta - Mari-
nzejas muižas parka - labiekārtošanu, šīs 
vietas potenciāla un pievilcības attīstīša-
nu, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas 
muižas parka infrastruktūras daudzveidī-
gai izmantošanai, dabas vides izziņai un 
rekreācijai. 

Marinzejas parks tiek attīstīts kā uz at-
pūtu un relaksāciju dabā orientēts ob-
jekts, kur kultūrvēsturisko vērtību popu-
larizēšana ir integrēta aktīvai atpūtai do-
mātā infrastruktūrā. 2020.gadā, īstenojot 
ELFLA finansēto projektu “Dabas un skaņu 
terapijas taka Marinzejas muižas parkā”, ir 
izveidots kvalitatīvs un pārdomāts piedā-
vājums vietējiem iedzīvotājiem un parka 
apmeklētājiem. Ikvienam ir iespējama 
parka dabas vērtību izmantošana atpūtai 
dabā - pastaigām, nūjošanai, relaksācijai, 
vienlaikus gūstot priekšstatu par objek-
ta kultūrvēsturisko nozīmību. Marinzejas 
ezers ir parka ainavas neatņemama un bū-
tiska sastāvdaļa un ir labi pārskatāms no 
reljefa pacēlumā esošā parka. Taču, ņemot 
vērā, ka ezera krasts ir mitrs un dūksnains, 
piekļūšana tuvāk ūdeņiem parka teritorijā 
faktiski nav iespējama. Projekta īstenoša-
nas rezultātā izbūvējot 1,2 m plata koka 
dēļu klājuma taku 51 m garumā pieejai 
pie Marinzejas ezera, tiks nodrošināta ie-
spēja baudīt ezera ainavu tuvumā, ieklau-
sīties vēju, viļņu un Skaņu laucē radīto āra 
mūzikas instrumentu skaņās, kā arī vērot 
jaunu skatu rakursu no ezera puses uz par-
ku un Marinzejas muižas ēku kompleksu. 
Parka un ezera krasta vide ir sakopta un 
ainaviska, līdz ar to taku/laipu būs iespē-

jams izmantot arī nozīmīgu personisku 
mirkļu norisei un/vai iemūžināšanai skais-
tā apkārtnē.

Projekts turpina sabiedriska, kultūrvēs-
turiska un izcili ainaviska objekta - Mari-
nzejas muižas parka - labiekārtošanu un 
atraktivitātes palielināšanu, uzlabojot tā 
pievilcību apmeklētājiem, Projekta rezul-
tāts ilgtermiņā sekmēs Atašienes pagasta, 
Krustpils novada un LP Sēlija teritorijas 
pievilcību tūristiem, veicinās radošumu, 
ekonomisko attīstību un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos.

Projekta realizācijas termiņš: 
04.03.2021.-17.09.2021. , tā finansējums 
plānots no Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
4500 EUR apmērā un Krustpils novada 
pašvaldības budžeta. 

Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja Vita Salmiņa

tālr. 26183839, vita.salmina@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība ar Zivju 
fonda finansiālu atbalstu un savu 
līdzfinansējumu ielaidīs zandartu 
mazuļus Marinzejas ezerā

Šī gada 14. aprīlī  Zivju fonda padomes 
sēdē pasākumā “"Zivju resursu pavairoša-
na un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pie-
der valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” tika 
saņemts finansiālais atbalsts Krustpils 
novada pašvaldības iesniegtajam projek-

tam „Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils 
novada Marinzejas ezerā 2021. gadā”. 
Projekta ietvaros plānots ielaist 5500 gab. 
zandartu mazuļus Marinzejas ezerā, Ata-
šienes pagastā. Lai ielaistu zivju mazuļus, 
Krustpils novada pašvaldība veica zivju 
mazuļu iegādes iepirkumu Publisko iepir-
kumu likuma noteiktajā kārtībā. Zandartu 
mazuļus Krustpils novada pašvaldība ie-
laidīs līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa, 
Tālr.27804081, tamara.latiseva@

krustpils.lv 

Apbalvoti 2020.gada Goda rakstu 
un Atzinības rakstu saņēmēji

Ņemot vērā to, ka pērnā gada novem-
bra godināšanas pasākums, kas ik gadu 
norisinājās Mežārē, nenotika epidemiolo-
ģiskās situācijas dēļ, Krustpils novada paš-
valdība apbalvoja nomināciju saņēmējus 
šogad, 3.,4. un 5.maijā.

Pasākumi notika pagastu pārvaldēs, in-
dividuāli apsveicot katru apbalvojuma sa-
ņēmēju. Izsakām lielu paldies katram, kurš 
atrada laiku un ieradās saņemt Krustpils 
novada pašvaldības augstāko apbalvoju-
mu. Paldies, ka jūs esiet novada lepnums!

Atgādinām, ka Goda rakstus saņēma 
Krustpils pamatskolas direktores vietniece 
izglītības jautājumos, pedagoģe Guna Pu-
sbarniece, pansionāta “Jaunāmuiža” pavā-

re Zigrīda Krista, kā arī Monsinjora Pētera 
Vilcāna piemiņas fonds.

Savukārt Atzinības rakstus saņēma Elita 
Karāne, Vita Jaudzema, Smaida un Pēte-
ris Baloži, Ilona Zalāne, Ilona Golovceva, 
Aivars Erāns, Dace Vališina, Inga Liepiņa, 
Diāna Briede, Pēteris Stikāns, Astra Pakal-
na, Ritma Kregere, Guntis Jakubovičs, Ar-
tūrs Zirnītis, Māra Bojāre, Ligita Žitkova, 
Roberts Gribuška, Nikolajs Marčenkovs, 
Jeļena Borščenko, Liene Kudrjavceva, Vilis 
Berezovskis un Sanita Stiebriņa. 

Lai visi iesāktie darbi jums rit vēl veik-
smīgāk! 

Krustpils novada pašvaldība

Kontaktinformācija
atašienes pagasts Pēteris Gravāns - 20288063, peteris.gravans@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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Ne asakas
Krustpils novada pašval-

dība sadarbībā ar laikrakstu 
«Brīvā Daugava» arī 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 vismaz reizi 
mēnesī avīzē un interneta 

vietnē www.bdaugava.lv, kā 
arī Krustpils novada infor-
matīvajā izdevumā «Krust-
pils Novadnieks» un novada 
mājaslapā www.krustpils.lv 
varēsiet lasīt materiālus, kas 

sagatavoti projekta ietvaros. 
Tajos turpināsim stāstīt par 
Krustpils novada publisko un 
privāto ūdeņu apsaimnieko-
šanu, par paveikto un iecerē-
to šajā jomā, par zivju resursu 

papildināšanu un sargāšanu, 
varēsiet lasīt intervijas ar 
prasmīgiem zivju ķērājiem, 
reportāžas no makšķerēša-
nas sacensībām   un daudz 
ko citu.  

Ezers ar avotu un naudas mucu
Krustpils novada atpazīstamākie ezeri 

dažādu iemeslu dēļ ir Baļotes ezers un Lau-
kezers. Taču viens no interesantākajiem un 
noslēpumainākajiem, šķiet, ir Silabebru ezers 
Variešu pagastā.

Tas   atrodas Austrumlatvijas zemienes 
Aronas paugurlīdzenumā, 98 m   virs jūras 
līmeņa, Madonas–Trepes vaļņa vidusdaļas 
rietumu pakājē. Resurss ezeri.lv vēsta, ka tā 
platība ir 27,8 ha, garums – 1 km, lielākais 
platums – 0,5 km, vidējais dziļums – 0,3 m, 
lielākais dziļums – 1,2 m.   Krasti ir kūdraini, 
apkārtne – purvaina. No ezera iztek Bērzau-
ne. Visapkārt ūdenim ir 100–150 m plata 
slīkšņa.

Pēdējo 100 gadu laikā Silabebru ezeru ir 
ietekmējuši apkārtnē veiktie zemju susināša-
nas darbi. Ezera tagadējā platība ir   gandrīz 
uz pusi mazāka nekā 20. gs. 60. gados, kad 
tika veikta ezera apkārtnes meliorācija.   Se-
nākos laikos Silabebri plašākā apkārtnē bija 
pazīstami ar savu svēto avotu, kuram bijušas 
ārstnieciskas īpašības. Pēc nostāstiem, šajā 
avotā kādreiz ir nogrimusi naudas muca. 
Agrāk tas ir bijis ūdens ņemšanas vieta. Šis 
ir unikāls avots ar ļoti dzidru, zaļganu ūdeni, 
kas ziemā neaizsalst. Šī iemesla dēļ tajā rei-
zēm sapeld ezera zivis. Avota atslogošanās 
vietā ir izveidojies 0,13 ha liels,   apaļš avota 
ezeriņš (diametrs – 40 m; dziļums – 1,5 m). 
Avots izplūst pārejas purvā un ar 190 m garu 
ūdensteci ir savienots ar Silabebru ezeru.   
Ezerā ir vairāk nekā 3,5 m biezs dūņu un ap-
tuveni 4,5 m biezs sapropeļa slānis.

Par ezera īpatnībām un zivju bagātībām 

zina stāstīt jēkabpilietis Sergejs Ivanovs, kas 
izaudzis ezera krastā un bieži ir tēva mājās.

"Ezers ir makšķerēšanai interesants. Vis-
labāk tur uz spininga ķeras līdakas. Jālieto 
vobleri ar seklu iegrimi, jo dziļums vietām ir 
niecīgs. Vienīgā iespēja ķert zivis ir no laivas. 
Brīžiem šur tur paceļas dūņas  un aizpeld. Tad 
tajā vietā izveidojas bedre, un tur var paķert 
arī asarus. Pēdējā laikā nez no kurienes uzra-
dušies ruduļi. Ir arī raudas, kas uz brīdi   bija 
pazudušas 90. gados. Laikam no tuvējām 
fermām bija ieplūdusi virca. Tad arī ezers sāka 
strauji aizaugt. Tagad aizaugšana mazināju-
sies, jo pie iztekošās Bērzaunes upītes sarakti 
zivju dīķi. Kad tajos cilā ūdens līmeni, tas mai-
nās arī ezerā un kavē aizaugšanu. Savu pada-
ra arī bebri – tie nokož saaugušās niedres. 
Izveidojas tādas niedru saliņas, uz kurām var 
pat uzkāpt. Tās peld pa ezeru no viena krasta 
uz otru," stāsta makšķernieks.

Sergejs stāsta, ka ziemā ezerā copēt ne-
esot iespējams, jo, kad izurbj āliņģi, tad tajā 
paceļas ūdenszāles un dūņas. Savukārt avots 
aizsalst tikai, ja temperatūra ir zem -25 grā-
diem, tādēļ tur var copēt arī ziemā, un darot 
to ar vasaras makšķerēm. Skats esot mazliet 
dīvains. Pārsvarā tad makšķerējot līdakas uz 
dzīvās ēsmas. Pērn tur Sergeja tēvs ticis pie 
sešinieces, bet kāds paziņa – pat pie 8 kg 
zobainās. Bet avotā esot tā – vienu dienu 
var saķert piecas līdakas, nākamajā – nekā, 
tātad zivis no ezera nav iepeldējušas. Sergejs 
atceras, ka bērnībā, braukājot ar laivu, ezerā 
redzējis arī tādas līdakas kā  krietni baļķēni. 

Kādreiz ziemā zivis slāpušas, bet tagad, 

kad ūdens līmenis bieži mainās, ledus pie 
krastiem atlūst, un ūdens bagātinās ar skā-
bekli.

Neskatoties uz grūto piekļūšanu, ezerā 
nav retums arī maluzvejnieki.

"Brauc diezgan daudz pilsētnieku.   Vienu 
dienu redzu, ka pār mūsu lauku pārbraukusi 
mašīna un stāv pie ezera. Es eju klāt un prasu 
tam vīram, ko viņš te meklē. Esot dzirdējis, ka 
ezerā labi ķeroties «kriminalkas» (zemmēra 
līdakas – J. Š.). Gribot paķert. Nācās viņam 
izskaidrot, lai tinas uz turieni, no kurienes nā-

cis," stāsta S. Ivanovs. 
Šad tad esot redzēti arī novada zivju sargi. 

Tie palaižot dronu un vērojot no augšas. Vai 
kāds maluzvejnieks ir arī noķerts, makšķer-
nieks gan nezināja teikt.l

Silabebru ezers ir dabas  liegums, «Natura 2000» teritorija. Tā  ir nozīmīga ūdensputnu 
(melnais zīriņš, lielais dumpis, Seivi ķauķis u.c.) ligzdošanas vieta un   aizsargājamās augu 

sugas – lēzeļa lipares – atradne, kā arī rets biotops – mezotrofa ūdenstilpe.
Foto no Dabas resursu aizsardzības biedrības arhīva

Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā 2020. gadā skaitļos
Tūlīt jau karpu makšķerēšanas sezona 

Baļotes ezerā ies vaļā pilnā sparā, bet no 
1. maija varēs mēģināt noķert kādu līdaku 
arī no laivas ar spiningu. Nedrīkst aizmirst, 
ka ezerā jau vairākus gadus notiek licen-
cētā makšķerēšana. Kā ar tās organizēšanu 
apsaimniekotājam – Krustpils novada paš-
valdībai – veicies pērn?

Pagājušajā gadā tika būtiski palielinā-
ta licences cena makšķerēšanai Baļotes 
ezerā. Vienas dienas licences cena atklātā 
ūdens sezonā no 4 eiro pieauga līdz 10 
eiro, pie tam tika noteikts maksimālais 
lomā paturamais karpu skaits un izmērs. 
Neskatoties uz to, copēt gribētāju, salī-
dzinot ar iepriekšējiem gadiem, nebūt 
nekļuva mazāk. Ja  2018. gadā tika pārdo-
tas 2416 licences, 2019. gadā – 2550, tad 
pērn – jau 2712. Pie tam jāatceras, ka 2020. 
gada ziema bija tik silta, ka neveidojās le-
dus sega un nevarēja makšķerēt no ledus.

Protams, būtiski pieauga arī ezera ap-
saimniekotāju – Krustpils novada pašval-
dības – ieņēmumi par realizētajām licen-
cēm. Piemēram, 2020. gada otrajā pusga-
dā, pēc Zivju fonda datiem, Baļotes ezerā 
tie bija 12116 eiro. Un tas ir apmēram di-
vas reizes vairāk nekā iepriekš. Salīdzinā-
jumam –ieņēmumi no licenču realizācijas 
Radžu ūdenskrātuvē šajā laikā posmā bija 
1808, bet Saukas ezerā – 4128 eiro. Kaut 
cik Baļotes ezeram līdzi tur Usmas ezers. 

Tur apsaimniekotāji pērn 2. pusgadā licen-
ces pārdevuši par 11625 eiro.

Būtisks rādītājs, kas raksturo licencētās 
makšķerēšanas organizāciju, ir atgriezto 
licenču skaits. Arī šis rādītājs ir audzis, kas 
liecina ne tikai par apsaimniekotāju iegul-
dīto darbu, bet arī par pieaugošo mak-
šķernieku apzinīgumu. Ja 2018. gadā mak-
šķernieki nodeva 36% aizpildītu licenču, 
tad nākamajā 2019. gadā tas pieauga līdz 
48%, bet 2020. gadā šis rādītājs sasniedza 
71%, un tas jau ir samērā labs rādītājs Lat-
vijas mērogā. 

Vienas dienas licences   pērn varēja ie-
gādāties DUS «Virši-A» Zīlānos un divās 
interneta vietnēs – «E-pakalpojumi» un 
«Mana cope».  Lielākā daļa no vienas die-
nas licencēm (2232)  iegādātas DUS «Virši-
A», bet tur atdotas 1550 licences jeb 71%, 
«E-pakalpojumos»   no 142 pārdotajām 
licencēm ziņas par lomiem iesnieguši 87 
jeb 61% copmaņu. Savukārt vietnē «Mana 
cope» nopirktas 338 licences, bet ziņas 
nodotas par 324 jeb 96%. 

Vienmēr interesanti uzzināt, cik tad īsti 
zivju ezerā nomakšķerēts. Lomi, kas no-
rādīti   nodotajās un aizpildītajās licencēs, 
liecina, ka pagājušajā gadā Baļotes ezerā 
noķertas 6,8 tonnas zivju, lielākoties kar-
pas (6296 kg), bet lomos bijušas arī līda-
kas (249 kg), plauži (192 kg), zandarti (53 
kg), līņi (10 kg), raudas (11 kg) un karūsas 

(7 kg). Tā kā nodotas aptuveni 2/3 pārdo-
to licenču, nozvejoto zivju svars noteikti 
ir vēl lielāks. Šeit, protams, nav ieskaitītas 
tās karpas, kas tika noķertas sacensību 
laikā, jo tās visas tika atlaistas. Salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem, karpu īpatsvars 
ievērojami pieaudzis, un tas bija saistīts ar 
mērķtiecīgu šo zivju resursu palielinšānu, 
kā arī silto 2020. gada ziemu. l

Jau aprīļa sākumā, spītējot sliktajiem laika 
apstākļiem, pie pirmās šīgada 

karpiņas tika Haralds.
Foto no facebook.com/balotesezers

Sacensības 
plānotas arī šogad

Pagājušajā gadā pandēmija krietni 
paplucināja   Baļotes ezerā paredzēto 
karpu makšķerēšanas sacensību kalen-
dāru. Šķiet, ka līdzīgi notikumi diemžēl 
sagaidāmi arī šajā karpu ķeršanas sezo-
nā.

  Jau skaidrs, ka uz nākamo gadu tiek 
pārcelti aprīlī un maija sākumā pare-
dzētie mači – «NGT Klientu kauss 2021» 
un «Baltic Carp Challenge 2021». Vis-
ticamāk, ka nenotiks arī no 20. līdz 23. 
maijam plānotais Lietuvas čempionāta 
pirmais posms.

Tāpat kā pērn Baļotē ieplānoti visi  trīs 
Latvijas čempionāta karpu makšķerēša-
nā posmi. Pirmais paredzēts no 3. līdz 6. 
jūnijam, otrais – no 1. līdz 4. jūlijam, bet 
trešais – no 12. līdz 15. augustam.

Savukārt no 17. līdz 20. jūnijam   lie-
tuvieši cer Baļotē aizvadīt savas zemes 
čempionāta otro posmu. Skaidrs, ka arī 
tā norise būs atkarīga no epidemiolo-
ģiskās situācijas ne tikai Latvijā, bet arī 
Lietuvā.

Sezona noslēgsies ar mačiem «Baļo-
tes ezera kauss», kas paredzēti no 9. līdz 
12. septembrim.

 

Informāciju sagatavoja:
Juris Šteinbergs

Materiālu publikāciju atbalsta: 
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Projekta “KOPĀ vienā 
virzienā” aktualitātes

Projekta “KOPĀ vienā 
virzienā” ietvaros martā 
notika pieredzes apmaiņas 
vebināru cikls ar mērķi ie-
pazīt labās prakses piemē-
rus starpinstitūciju sadar-
bībā, digitālajā darbā un 
starptautiskajā sadarbībā 
jaunatnes jomā. 

Vebināros tika aicināti 
piedalīties Krustpils no-
vada, Jēkabpils novada, 
Viesītes novada, Aknīstes 
novada, Salas novada un 
Jēkabpils pilsētas darbā ar 
jaunatni iesaistītās perso-
nas (jaunatnes lietu spe-
ciālisti un jaunatnes dar-
binieki), jaunatnes jomā 
strādājošo NVO pārstāvji, 
lēmumu pieņēmēji un jau-
nieši.

3.martā, platformā 
ZOOM, notika cikla pirmais 
vebinārs “Darba ar jaunat-
ni sistēmas izveidi pašval-
dībā”. Pieredzes apmaiņas 
vebinārā pieredzē dalījās:

• Jelgavas novada paš-
valdības Jaunatnes lietu 
nodaļas vadītāja   Kristīne 
Kode;

• Gulbenes novada Jau-
niešu centra “Bāze” vadītā-
ja Valērija Stībele.

Pieredzes apmaiņas ve-

binārā tika apskatītas se-
kojošas tēmas:

• pašvaldību pieredze 
darba ar jaunatni sistēmas 
ieviešana – atskats pagāt-
nē un pašreizējā situācija;

• mobilā darba ar jaunie-
šiem īstenošana;

• praktiski ieteikumi vei-
dojot darba ar jaunatni sis-
tēmu pašvaldībā;

• projekta “KOPĀ vienā 
virzienā” aktualitātes un in-
formācija par nākamajiem 
vebināriem un to tēmām.

17.martā platformā 
ZOOM, otrais cikla vebi-
nārs “Digitālais darbs ar 
jaunatni”. Pieredzes ap-
maiņas vebinārā pieredzē 
dalījās:

• Jūrmalas Bērnu un 
jauniešu interešu centra 
jaunatnes lietu speciāliste 
Solvita Vigule;

• Ķekavas novada jau-
natnes lietu speciāliste Elī-
zabeta Krēģere.

Pieredzes apmaiņas ve-
binārā tika apskatītas se-
kojošas tēmas:

• digitālo platformu iz-
mantošana komunikācijā 
ar jauniešiem un  darbā ar 
jaunatni iesaistītajām per-
sonām;

• jauniešu līdzdalība di-
gitālajā pasaulē;

• epidemioloģiski dro-
šu  jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju organi-
zēšana.

31.marta vebinārā tēma 
bija veltīta starptautiska-
jiem projektiem jaunatnes 
jomā. Savā pieredzē dalījās 
Rūjienas Multifunkcionālā 
jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Daina Roze  un 
Ventspils Jauniešu mājas 
vadītājs Kristians Jacevičs.

Pieredzes apmaiņas ve-
binārā tika apskatītas se-
kojošas tēmas:

• starptautiskās sadar-
bības iespējas jaunatnes 
jomā;

• pašvaldības pieredze 
starptautiskajos projektos 
un jauniešu iesaiste;

• pieredzes stāsti un 
praktiski ieteikumi, rakstot 
projektus jaunatnes jomā;

• starpinstitūciju sadar-
bība un labās prakses pie-
mēri.

Pieredzes apmaiņas ve-
bināri ļāva ielūkoties citu 
novadu darba ar jaunatni 
organizēšanā, iegūt vērtī-
gas atziņas, kā arī saņemt 
lielu optimisma un entuzi-
asma devu turpmākai dar-
bībai. 

Paldies jaunatnes darbi-
niekiem par izsmeļošu ve-
bināru un saturiski vērtī-
giem pieredzes stāstiem. 

Projekts tiek īstenots Iz-
glītības un  zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2020.
gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

Projekta “KOPĀ vienā 
virzienā” komanda

Aptaujas rezultāti: Olu produktu 
ražotnes izveidei Krustpils 
novadā pārliecinošs atbalsts

Laika posmā no 2021. 
gada 23. marta līdz 7. ap-
rīlim uzņēmums SIA “GAL-
LUSMAN” sadarbībā ar 
Krustpils novada pašval-
dību rīkoja interaktīvu ap-
tauju, kurā ikviens intere-
sents tika aicināts sniegt 
savu viedokli par Krustpils 
novada Krustpils pagastā, 
bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorijā, plānoto olu pro-
duktu ražotnes izveidi. 
Aptauja rīkota “VisiDati.
lv” platformā un tā bija 
anonīma. Savu viedokli 
no vienas IP adreses bija 
iespējas sniegt vienu rei-
zi. Infomācija par aptaujas 
norisi publicēta Krustpils 
novada, Aknīstes novada 
un Jēkabpils pilsētas paš-
valdību tīmekļa vietnēs, 
Krustpils novada un Jē-
kabpils pilsētas Facebook 
kontos, ziņu portālos “Brī-
vā Daugava” un “Radio1.
lv”, kā arī laikrakstā “Brīvā 
Daugava”.  

Aptaujā kopumā savu 
viedokli paudis 501 res-
pondents. Pārliecinoši lie-
lākais vairākums no tiem 
(404 jeb 81%) norādījis, 
ka pilnībā atbalsta vai 
drīzāk atbalsta ražotnes 
kompleksa izveides plā-
nus, savukārt kategoriski 
noraidošu vai drīzāk no-
raidošu attieksmi ražot-
nes izveidei pauduši 60 
respondenti jeb 12%. 37 
respondentiem (7%) ir 
neitrāls viedoklis.

Teju puse jeb 47% no vi-
siem respondentiem no-
rādījuši Jēkabpils pilsētu 
kā savu dzīves vietu, 20% 
norādījuši, ka to dzīves 
vieta ir Krustpils novadā, 
bet bijušā Jēkabpils lid-
lauka tuvumā dzīvojošo 
respondentu daļa aptaujā 
bija 14%, no kuriem trešā 
daļa bija tādu, kas paudu-
ši noraidošu attieksmi ra-

žotnes izveides plāniem.
Respondentiem tika 

lūgts sniegt arī savu vēr-
tējumu par iespējamu 
ražotnes izveides ietekmi 
uz vidi, tuvumā esošajām 
teritorijām un Jēkabpils 
pilsētu, kā arī par ietek-
mi uz sociāli-ekonomis-
kajiem aspektiem. Iegūtā 
informācija tiks izmantota 
ražotnes ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma 
papildināšanai nepiecie-
šamības gadījumā.

Olu produktu ražot-
nes kompleksa izveidei 
bijušā Jēkabpils lidlau-
ka teritorijā laika posmā 
no 2021. gada 4. marta 
līdz 5. aprīlim norisinājās 
ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ziņojuma sabied-
riskā apspriešana, kuras 
laikā ikvienam bija iespē-
jas sniegt savu rakstisku 
viedokli par sagatavoto 
ziņojumu. Šobrīd ir uzsāk-
ta visu saņemto viedokļu 
un institūciju atzinumu 
apkopošana un ziņojuma 
papildinājumu nepiecie-
šamības izvērtēšana, pēc 
kā ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ziņojums tiks ie-
sniegts izvērtēšanai Vides 
pārraudzības valsts birojā, 
kas 60 dienu laikā sniegs 
par to savu atzinumu.

Atgādinām, ka uzņē-
mums SIA “GALLUSMAN” 
Krustpils novada Krustpils 
pagastā, bijušā Jēkabpils 
lidlauka teritorijā, izska-
ta iespējas modernas olu 
produktu ražotnes kom-
pleksa izveidei. Ražotnes 
projektā plānotas investī-
cijas līdz 100 milj. eiro ap-
mērā, radot līdz 200 jau-
nas darba vietas vietējiem 
iedzīvotājiem. Projekta 
īstenošanas rezultātā ra-
žotne kļūtu ne tikai par 
lielāko olu produkcijas 
ražotāju reģionā, bet arī 

par vienu no lielākajiem 
graudu pārstrādātājiem 
Latvijā. Līdz 90% no sara-
žotās produkcijas plānots 
eksportēt.

Ražotnes komplek-
sā paredzēts izbūvēt 16 
dējējvistu novietnes, 9 
jaunputnu izaudzēšanas 
novietnes, putnu barības 
ražošanas cehu, olu pro-
duktu ražošanas cehu un 
saistošās inženierkomuni-
kācijas – ūdensapgādes, 
kanalizācijas, notekūdeņu 
attīrīšanas, elektroapgā-
des, gāzes apgādes un sa-
karu tīklu infrastruktūru. 
Ražotnes kompleksā nav 
paredzēta putnu mēs-
lu krātuvju izbūve, kas 
ir galvenais nelabvēlīgu 
smaku rašanās cēlonis ci-
tos putnkopības uzņēmu-
mos. Tā vietā paredzēts 
izbūvēt modernas putnu 
mēslu pārstrādes iekārtas, 
kas aprīkotas ar augstas 
efektivitātes gaisa attīrī-
šanas sistēmām, pārstrā-
des procesā radot vērtīgu 
organisko augsnes mi-
nelālmēslojumu izman-
tošanai lauksaimniecībā. 
Kompleksā paredzēta arī 
koksnes biomasas kat-
lu māja, kas aprīkota ar 
dūmgāzu attīrīšanas teh-
noloģijām. Elektroapgā-
des jaudu nodrošināšanai 
uz ražošanas ēku jumtiem 
paredzēts uzstādīt saules 
paneļus.

Ražotnes kompleksa 
būvniecības darbus plā-
nots uzsākt 2021. gada 
beigās un pabeigt līdz 
2023. gada beigām. Kom-
pleksa pilnas jaudas eks-
pluatāciju paredzēts uz-
sākt 2024. gadā.

 
Informāciju sagatavoja:

Ilvars Boreiko
SIA “GALLUSMAN”

Pieminot 80 gadus kopš pirmās deportācijas, 14. jūnijā vienlaikus 
visā valstī lasīs izsūtīto vārdus

Šogad apritēs 80 gadi 
kopš pirmās masu depor-

tācijas, kad 1941. gadā pa-
domju režīms izsūtīja vairāk 
nekā 15 tūkstošus Latvijas 
pilsoņu. Atceroties šo nozie-
gumu, 14. jūnijā vienlaikus 
visā valstī, arī Krustpils no-
vada pašvaldībā – Atašienes 
pagastā pie baznīcas, lasīs 
izsūtīto iedzīvotāju vārdus.

Pasākums “Aizvestie. Ne-
aizmirstie. 80 gadi kopš 14. 
jūnija deportācijām” notiks 
vienlaikus visā Latvijā – kat-
rā pašvaldībā, arī Krustpils 
novada pašvaldībā 14.jūnijā 
plkst. 11.00 tiks sākti 1941. 

gadā deportēto iedzīvotāju 
vārdu lasījumi, tādējādi go-
dinot ikviena izvestā Latvi-
jas valstspiederīgā piemiņu. 
Aptuvenajā Krustpils nova-
da pašvaldības tā laika teri-
torijā tika izsūtīti 106 cilvēki 
no visiem mūsu novada pa-
gastiem.

Pasākuma idejas auto-
re Sandra Kalniete norāda: 
“Nav nekā personīgāka un 
individuālāka par cilvēka 
vārdu un uzvārdu, jo tas pa-
vada ikvienu no dzimšanas 
līdz nāves brīdim un turpi-

na pastāvēt līdz laiku aizlai-
kiem vēstures annālēs. Ik-
viens izsūtītais ir pelnījis, lai 
viņš nebūtu tikai sīka vienī-
ba kādā lielākā, apkopojošā 
skaitlī. Vārdu lasīšanas cere-
monijai vienlaikus notiekot 
visos Latvijas novados un 
pagastos un piemiņas brī-
žus saslēdzot vienotā Latvi-
jas tīmeklī, tiek dota iespēja 
piemiņas pasākumā piedalī-
ties kā Latvijā, tā visā pasau-
lē mītošajiem tautiešiem.”

Lasījums no katras paš-
valdības tiks straumēts reā-

llaikā platformās LSM.lv un 
LNB.lv, kur būs pieejama 
“Karšu izdevniecības Jāņa 
sēta” izstrādāta digitāla Lat-
vijas karte ar apkopotām 
saitēm uz tiešraidēm no pa-
sākumiem pašvaldībās. Šajā 
kartē vēlāk tiks ievietoti arī 
piemiņas pasākumu video-
materiāli, kā arī dati par de-
portētajiem, lai veidotu un 
attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas vi-
zualizē deportācijas Latvijā, 
palīdzot aptvert apmēru un 
sekas, parādot statistiku un 

vienlaikus ļaujot izsekot in-
dividuāliem izvesto cilvēku 
stāstiem.

Pasākumu “Aizvestie. Ne-
aizmirstie. 80 gadi kopš 14. 
jūnija deportācijām” atspo-
guļos arī Latvijas sabiedris-
kie mediji.

Piemiņas pasākumu rīko 
Valsts prezidenta kanceleja 
sadarbībā ar Latvijas Na-
cionālo bibliotēku, eksper-
tiem no Latvijas Nacionālā 
arhīva, “Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta” un sabiedriska-
jiem medijiem.
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****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Aši”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 
003 0009,  zemes platība 2,53 ha. Izsoles nosacītā cena 
– 6650 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, re-
ģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Breksēni”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5694 002 0441, zemes platība 1,37 ha. Izsoles nosa-
cītā cena - 4550 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 28308041.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Gai-
lenes”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 
008 0413, zemes platība 0,3807 ha. Izsoles nosacītā cena 
- 1800 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, re-
ģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Rugāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5646 001 0020, zemes vienības kadastra apzīmējums 
5646 001 0111, zemes platība 1,59 ha. Izsoles nosacītā 
cena - 3500 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās ce-
nas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR .

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 20288063.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu - dzī-
vokli “Kūkas Nr. 2”-1, Kūkas, Kūku pagasts, Krustpils no-
vads, kadastra Nr.5670 900 8481, ar kopējo platību 42,2 
m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 
4220/54680 domājamās daļas no būves un zemes. Izso-
les nosacītā cena - 2150 EUR, nodrošinājums - 10% no 
nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 50 

EUR. 
Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 

pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Kūku gaterītis”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadas-
tra Nr. 5670 005 0272, zemes platība 0,5736 ha. Izsoles 
nosacītā cena - 2500 EUR, nodrošinājums - 10% no nosa-
cītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst.11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Pļa-
viņa”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 
005 0296, zemes platība 0,0418 ha. Izsoles nosacītā cena 
- 1450 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās cenas, re-
ģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Jaunklaukavas”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā, ka-
dastra Nr. 5696 005 0081, zemes platība 0,4961 ha. Izso-
les nosacītā cena - 2550 EUR, nodrošinājums - 10% no 
nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26633737.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s 
Lauktehnika Nr. 29”, Kūku pagasts, Krustpils novads, 
kadastra Nr. 5670 008 0379, zemes platība 0,0757 ha. Iz-
soles nosacītā cena - 2150 EUR, nodrošinājums - 10% no 
nosacītās cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 
EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.

Iesniegts Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas atsavinā-

šanas ierosinājums, kurai mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas jāiesniedz pieteikums par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu, ja izsludinātajā termiņā pietei-
kums nav iesniegts, tiek rīkota izsole. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “D/s 
Zīlāni 53A”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 
5670 004 0671, zemes platība 0,1346  ha. Izsoles nosacītā 
cena – 2950 EUR, nodrošinājums – 10% no nosacītās ce-
nas, reģistrācijas maksa – 50 EUR, solis – 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.

 Iesniegts Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas atsavinā-
šanas ierosinājums, kurai mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas jāiesniedz pieteikums par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu, ja izsludinātajā termiņā pietei-
kums nav iesniegts, tiek rīkota izsole.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 26139764.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Elksnāji”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5646 003 0063, zemes platība 24,47 ha. Izsoles nosa-
cītā cena - 50920 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās 
cenas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR .

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.

Iesniegts Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas atsavinā-
šanas ierosinājums, kurai mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas jāiesniedz pieteikums par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu, ja izsludinātajā termiņā pietei-
kums nav iesniegts, tiek rīkota izsole. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 20288063.

****
Krustpils novada pašvaldība mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Mētrājs”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra 
Nr. 5694 005 0195, zemes platība 5,5 ha. Izsoles nosacītā 
cena - 10310 EUR, nodrošinājums - 10% no nosacītās ce-
nas, reģistrācijas maksa - 50 EUR, solis - 100 EUR. 

Izsole notiks 2021.gada 28.maijā sākot no plkst. 11.00 
pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē Rīgas 
ielā 150A, Jēkabpilī. Pieteikumu izsolei reģistrē kārtībā, 
kāda noteikta izsoles noteikumos, kuri publicēti http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles.

Iesniegts Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas atsavinā-
šanas ierosinājums, kurai mēneša laikā no sludinājuma 
publicēšanas dienas jāiesniedz pieteikums par nekus-
tamā īpašuma pirkšanu, ja izsludinātajā termiņā pietei-
kums nav iesniegts, tiek rīkota izsole. 

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš 
sazinoties pa tālr. 28308041.

Izsoles

Notikumi pansionātā “Jaunāmuiža”
No 7. aprīļa ārkārtējā situācija Latvijā, kas saistīta ar Co-

vid-19, vairs nav spēkā, bet pastāv dažādi drošības iero-
bežojuma pasākumi, kas mums jāievēro. Arī Krustpils no-
vada p/a “Jaunāmuiža” turpinot ievērot visus epidemiolo-
ģiskos noteikumus, dzīvo laikam līdz. Aprīlim iesākoties 
esam veikuši atkārtotu kolektīvo testēšanu uz Covid-19 
vīrusu (gan klientiem, gan darbiniekiem) un jauni saslim-
šanas gadījumi nav fiksēti. Turpinām testēt darbiniekus 
ne retāk, kā divas reizes nedēļā ar ātrajiem antigēna tes-

tiem (AG) un klientus ne retāk, kā reizi mēnesī ar deguna 
un rīkles iztriepi. Ar 12.aprīli stingri ievērojot visus drošī-
bas pasākumus, atsākam organizēt ciemiņu uzņemšanu 
pie klientiem. Pirms apciemojuma obligāti telefoniski jā-
sazinās ar iestādes sociālajiem darbiniekiem, lai vienotos 
par tikšanās laiku. Tikšanos organizējam iestādes teritori-
jā, par ko sīkāk pastāstīs telefoniski atbildīgie darbinieki. 
Turpinās arī jaunu klientu uzņemšana pansionātā. Šobrīd 
iestādē dzīvo 220 klienti. 

Šajā laikā LM sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
esam reģistrējuši papildus gultasvietas un ar 9.aprīli va-
ram nodrošināt sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 
275 klientiem, kuriem tā ir nepieciešama (iepriekš 250). 
Turpinām piesaistīt arī sociālā darba speciālistus, tāpēc, 
kurš vēlas strādāt pansionātā par sociālo rehabilitētāju 
vai sociālo aprūpētāju un viņam ir atbilstoša izglītība, 
laipni gaidīti! 

Šinī gadā esam veikuši dažādus saimnieciskos darbus, 
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Laura Nikola Pinne ir ilggadēja OSK “Sēlijas mežs” 
orientieriste, kas sevi ir parādījusi kā spēcīgu, godīgu 
un rezultatīvu sportisti lokālā un valstiskā līmenī. Lai arī 
2020.gads ikvienam Latvijas un pasaules iedzīvotājam ir 
sarežģīts, Laura Nikoa Pinne ir aktīvi piedalījusies ne tikai 
lokālajos traniņos un sacensībās, bet arī Latvijas čempio-
nātā gūstot labus panākumus valstiskā līmenī.

Laura ir īsta orientieriste – viņa ar cieņu un atbildības 
sajūtu izturas pret dabu, pret mežu un ar savu degsmi aiz-
rauj arī līdzcilvēkus. Laura ir sava orientēšanās kluba, sava 
novada un dzimtenes  patriote. Un Laura ir progresīva 
sportiste – to apliecina viņas spēja dzirdēt, saprast un īs-
tenot trenera norādījumus, pacietīga un neatlaidīga strā-
dāšana pie savu spēju un tehnikas attīstīšanas, un spēja 
būt komandas cilvēkam, kas sniegs vērtīgu atbalstu gan 
jaunpienacējam orientēšanās sportā, gan orientieristam 
ar lielāku vai mazāku pieredzi.

1. Laura, pirms sāksim uzdot jautājumus, nosauc 3 sev 
raksturīgās īpašības, kas sākas ar to pašu burtu, ar kuru sā-
kas tavs vārds.

Laipna, labsirdīga un lieliska
2. Kā tu pati sevi raksturotu?
Uzskatu, ka esmu aktīva un atsaucīga uz dažādiem pie-

dāvājumiem, ko dzīve dod. Senāk biju ļoti kautrīga, taču 
šķiet šobrīd to esmu pārvarējusi un kļuvusi daudz drošā-
ka, lai gan reizēm liekas, ka es sajūtu cilvēkus un ne vien-
mēr visās kompānijās spēju būt pilnīgi atvērta.

3. Kādas ir sajūtas saņemot   konkursa “Jaunatnes gada 
balva 2020” nomināciju – Gada jaunais sportists?

Tas bija ļoti negaidīti, biju tiešām patīkamā šokā. Esmu 
pateicīga, ka apkārtējie cilvēki – draugi novērtē manu tre-
niņu darbu. Sakarā ar pandēmiju pagājušajā gadā notika 
daudz mazāk sacensību kā citus gadus, tāpēc nebija ienā-
cis prātā, ka varētu iegūt šādu balvu!

4. Kā tev šķiet, kāpēc tieši tu ieguvi nomināciju- Gada jau-
nais sportists?

Domāju tāpēc, ka esmu mērķtiecīga jauniete un tiecos 
uz panākumiem, arī aktīvi iesaistos novada sporta dzīvē.

5. Kā tu to spēj sportu apvieno ar mācībām? Kas tevi mu-
dina/ motivē būt aktīvai?

Sports ir ikdiena, sports ir dzīve, laikam tas ir galvenais 
iemesls apvienot treniņus ar mācībām, protams, reizēm 
pieviļ veselības problēmas, tad gan ir jāiepauzē. Pēdējā 
gada laikā mani ļoti motivē mana sunīte Nora, jo viņai ir 
nepieciešama aktīva laika pavadīšana, tāpēc skrienu tre-
niņus kopā, lai būtu, kur izlikt enerģiju.

6. Pastāsti, kā sākās Tavs ceļš sportā?
Precīzi neatceros, taču šķiet, 2.klasē es sāku nodar-

boties ar vieglatlētiku – sporta veids man patika, tomēr 
7.klasē mani sporta skolotāja sāka vest uz orientieriem 
trešdienās, sākumā bijām vairākas meitenes, tomēr bei-
gās jau paliku viena. Tā nu orientēšanās sports man iepa-
tikās un turpinu ar to nodarboties arī šobrīd.

lai uzlabotu klientu un darbinieku ikdienu. Esam veiku-
ši iepirkumu otrajam kravas/pasažieru liftam, kas mums 
izmaksās 44670 EUR (bez PVN), darbus izpildīs SIA “Rīgas 

Lifti”. Noslēgts arī  remontdarbu līgums par klientu lielo 
dušas telpu kapitālo remontu. Paralēli pašu spēkiem re-
montējam klientu dzīvojamās istabas. Esam iegādājušies 
papildus divpadsmit jaunas funkcionālās gultas, pakāpe-
niski atjaunojam virtuves un veļas mājas aprīkojumu. Ies-
tādē uzstādījām arī apziņošanas sistēmu par kopsummu 
4377,12 EUR, lai šinī grūtajā Covid-19 laikā vieglāk būtu 
nodod nepieciešamo informāciju gan darbiniekiem gan 
klientiem. Turpinās sadarbība ar Sadales tīkliem, par jau-
nas elektrolīnijas un elektro transformatora ierīkošanu. 
Vēl esam izsludinājuši iepirkumu specializētā transport-
līdzekļa iegādei,  gaidām iepirkuma atvēršanu un rezul-
tātus. Esam noslēguši līgumu par 4436,50 EUR (bez PVN) 
ar SIA “GoPlay” par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu. 
Iestādes klienti un darbinieki maija beigās varēs fiziski 
relaksēties sešos dažādu veidu āra trenažieros. Svarīga 
mums ir arī ērta un droša klientu pārvietošanās pansio-
nāta teritorijā, tāpēc izveidojām jaunu nobrauktuvi vecās 
nobrauktuves vietā, lai centra iedzīvotāji droši varētu no-
kļūt iestādes iekšpagalmā. Nobrauktuve tika veidota no 
bruģa, kas lēzeni piekļaujas iekšpagalma bruģētajam lau-
kumam.

Dzīvojot un strādājot Covid-19 laikā, mēs neaizmirs-
tam arī par mūsu četrkājainajiem draugiem. Pēc Lieldie-
nām iestādes teritorijā uzstādījām pašu taisīto kaķu māju. 
Mājas tapšanā piedalījās gan darbinieki gan klienti. Tagad 
dzīvnieciņiem ir noteikta vieta, kur pavadīt savu dienu un 

ieturēt klientu sagādāto maltīti.
Savukārt, 23.aprīlī iestādē notika Lielā sakopšanas tal-

ka, kurā piedalījās gan klienti, gan darbinieki. Atsaucība 
bija necerēti liela. Piedalījās vairāk kā trīsdesmit talkotāji, 
tāpēc ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, sa-
dalījāmies vairākās grupiņās. Neskatoties uz to, ka laika 
apstākļi mums nebija labvēlīgi, visi ar prieku ķērās pie ie-
plānotajiem darbiem. Tā kā viss cerētais netika paveikts, 
vienojāmies darbus turpināt 8.maijā ar noslēguma pikni-
ku. Paldies visiem, kam svarīga ir iestādes teritorijas sa-
kopšana!

Paralēli visam, aprīļa beigās (27.aprīlis) notika pansio-
nāta klientu un darbinieku vakcinēšana pret Covid-19. 
Otro AstraZeneca vakcīnu saņēma 62 klienti un 8 darbi-
nieki, savukārt pirmo Johnson&Johnson vakcīnu saņēma 
18 klienti un 3 darbinieki. Vēl savu pirmo vakcīnu gaida 10 
klienti un 2 darbinieki. Vakcinācija pret Covid-19 ir brīv-
prātīga un neviens uz to netiek piespiests. 

Ar cerībām mēs visi gaidām saulaināku un siltāku mai-
ju, kā arī iespēju pulcēties lielākos pasākumos. Gan klien-
ti, gan darbinieki ir sailgojušies pēc klātienes kultūras pa-
sākumiem un pēc pašdarbnieku kolektīviem, kas ienesa 
mūsu iestādē prieku, patīkamus un sirdi sildošus mirkļus. 

Informāciju sagatavoja:
P/a “Jaunāmuiža” direktore Solvita Geduša

Laura Nikola Pinne- "Ja vari, tad dari! Ja nevari, 
tad dari, kamēr sanāk"

2020.gada nogalē Krustpils novada pašvaldība organi-
zēja konkursu “Jaunatnes gada balva 2020’’. Krustpils no-
vada pašvaldība  šī gada laikā vēlas iepazīties un iepazīsti-
nāt arī ikvienu novada iedzīvotāju ar konkursa “Jaunatnes 
gada balva 2020” nomināciju uzvarētājiem- jauniešiem  
un viņu atbalstītājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojušies, 
veicinot jaunatnes politikas attīstību pašvaldībā.

Nominācijā “Gada jaunais sportists 2020” balvu saņē-
ma OSK “Sēlijas mežs” orientieriste Laura Nikola Pinne.

7. Pastāsti lūdzu mazliet vairāk, kāpēc orientēšanās 
sports? 

Jā, kā jau iepriekš minēju, es nodarbojos ar orientēša-
nās sportu, kur pamazām arī ‘’ievilku’’ gan brāli, gan tēti. 
Esmu pateicīga savai pirmajai sporta skolotājai Tatjanai 
Donānei, ka iepazīstināja mani ar šo sportu. Godīgi varu 
teikt, ka šis sporta veids nekad neapnīk, jo katru reizi ir at-
šķirīgas distances, meži, kur skriet un katru reizi jauni pie-
dzīvojumi, ko ir patīkami pēc tam pārrunāt ar draugiem.

8. Cik ilgi tu nodarbojies ar orientēšanos?
Šobrīd jau iet septītais gads, kopš sāku nodarboties ar 

orientēšanos.
9. Vai atceries savas pirmās sacensības?
Jā, manas pirmās sacensības bija Jēkabpils atklātais 

čempionāts Mistru silā, kas atrodas netālu no Dauga-
vas stacijas. Šajās sacensībās es ieguvu 3.vietu, kas mani 
motivēja turpināt! Tajā pašā dienā mani uzrunāja trene-
re Daina Lūkina un piedāvāja piedalīties nometnē, kam, 
protams, piekritu.

10. Ko tu šobrīd uzskati par saviem lielākajiem sasniegu-
miem?

Manuprāt, šobrīd mans lielākais sasniegums ir bijis ie-
kļūšana Latvijas B izlasē un dalība Baltijas Junioru kausā 
2019. gadā, kas norisinājās Siguldā.  

11. Cik bieži tu trenējies?
Šobrīd treniņi notiek 5 reizes nedēļā, cenšos tos arī aiz-

stāt ar vingrošanu, jo ir jāspēj sajust brīžus, kad labāk ir 
neskriet, bet aizvadīt treniņu mierīgi. 

12. Kā tu sacensībās pārvari tos brīžus, kad šķiet – spēka 
vairs nav?

Šādi patiesībā ir bieži, taču svarīgi ir spēt saprast to, 
ka ‘’viss ir galvā’’ un tomēr nevajag padoties, lai arī spēka 
nav. Patīkamākais brīdis ir tad, kad tu apzinies, ka ir gājis 
grūti, tomēr esi pārskrējis finiša līniju. Vienmēr arī treneri 
piesaka, galvenais neapstāties, bet turpināt lēnām mierī-
gi skriet.

13. Vai tev ir kādreiz radušās motivācijas problēmas? Kā 
tu ar tām cīnies?

Visvairāk ar šo problēmu esmu saskārusies pandēmijas 
laikā, jo trakākais ir tas, ka nevarēja skriet treniņus kopā 
ar draugiem un  nebija mērķa uz ko iet, tas ir, sacensības. 
Centos turēties pie trenera izsniegtā treniņplāna un apzi-
nāties, ka treniņi man ir nepieciešami.

14. Vai tev ir kāda īpaša lieta/nodarbošanās, kas palīdz 
koncentrēties sacensībām?

Visbiežāk pirms sacensību starta man patīk parunāties 
ar draugiem, jo tas mazina stresu. Parasti cenšos iepriek-
šējā dienā pirms sacensību dienas nospraust sev mērķus 
un citreiz pierakstīt kāds būs mans plāns distancē, kāda 
būs stratēģija, ko galvā atkārtoju arī īsi pirms iešanas star-
ta koridorā.
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15. Vai tev sportā ir kāds elks?
Nav īsti neviena konkrēta, ko nosaukt, taču iedvesmo 

visi sportisti, kas ir sasnieguši augstas virsotnes sportā un 
nes Latvijas vārdu pasaulē.

16. Ko tev pašai nozīmē orientēšanās?
Man orientēšanās ir atpūta no ikdienas steigas, jo ir pa-

tīkami paņemt karti un ieskriet mežā, nezinot kāds būs 
mežs, kur paslēpti kontrolpunkti, nedomāt par neko citu 
kā tikai koncentrēšanos vērst uz attiecīgo distanci.

17. Kas, tavuprāt, varētu motivēt jauniešus arvien vairāk 
pievērsties aktīvam dzīvesveidam? 

Manuprāt, būtu nepieciešams veidot saliedēšanās 
pasākumus, kas būtu saistīti ar sportu, bet lai tās nebū-
tu sacensību veidā, kad kāds uzvar un kāds zaudē. Cik 
esmu novērojusi, tad skolās vienmēr, sporta stundās, viss 
notiek uz ātrumu, tomēr būtu nepieciešams ieinteresēt 
visus, jo visbiežāk tas, kurš būs pēdējais vai lēnākais tiks 
apbēdināts un iespējams vairs nevēlēsies neko saistīt ar 
aktīvu dzīvesveidu. Līdz ar to šis būs iegansts kādam ne-
izmēģināt jebkuru citu sporta veidu, kas patiesībā varbūt 
būtu īstais ar ko nodarboties ikdienā.

18. Kas tev līdztekus sportam vēl patīk?
Man ir daudz hobiju, piemēram, ziemā patīk kalnu slē-

pošana, bieži ziemas laikā treniņus aizstāju ar distanču 
slēpošanu, patīk arī slēpņot. Tomēr visvairāk man ir iepa-
ticies suņu sports, jo pandēmijas sākumā no patversmes 
paņēmām sunīti Noru, ar kuru aktīvi mācījāmies suņu sko-
lā pie Aleksandra Marjonova. Mazliet vēlāk man piedāvā-
ja piedalīties skriešanas treniņos ar suni – kaninkross. Pa-
ralēli mācamies arī pēc iespējas ātrāk izskriet šķēršļu tra-
ses suņu laukumā – Jēkabpils Mežaparkā.  Patiesu prieku 
sagādā tas, ka es spēju iemācīt sunim dažādus trikus.

19. Kas tev sagādā vislielāko prieku?
Pavadītais laiks kopā ar suni ir pats labākais, kāds vien 

var būt, jo suns uzklausīs mani vienalga kad, vienalga par 
kādām tēmām un arī ja izdarīšu kādu muļķību, tad suns 
būs tas, kurš pievienosies un priecāsies par to, nevis no-
sodīs.

20. Kas tevi iedvesmo?
Pēdējā laikā, kad jūtu, ka ir nepieciešama iedvesma, 

kas man dotu jaunas atklāsmes, esmu sākusi klausīties 
Ilonas Zālmanes podkāstu ‘’DzinējSpēks’’, kur pārsvarā 
tiek intervēti Latvijā zināmi, ar sportu saistīti cilvēki, kuri 
ir sasnieguši to, ko ir vēlējušies un palīdzējuši citiem cil-
vēkiem. Protams, lielu daļu iedvesmas gūstu no ģimenes 
un draugiem!

21. Kādi ir Krustpils novada jaunieši?
Krustpils novada jaunieši ir draudzīgi, atbalstoši un gal-

venais patiesi talantīgi, par ko ir īpaši liels prieks, jo no-
teikti Krustpils novada jaunieši būs tie par kuriem mēs vēl 
dzirdēsim daudz!

22. Kā jauniešus motivēt sekot saviem sapņiem un neno-
bīties no pirmajām grūtībām tos realizējot?

Bieži jauniešu sapņus apspiež citi cilvēki, tie var būt 
arī ģimenes locekļi, kas jaunieti nostāda pozīcijā, kad vi-
sam gribas atmest ar roku. Tomēr noteikti iesaku visu iz-
mēģināt, atcerēties, ka bez grūtībām nebūs rezultāta un 
neklausīties, ko saka pārējie. Jo kad tad vēl,  ja ne tagad! 
Piemēram, pati esmu ievērojusi, ka mani sapņi un mērķi 
piepildās tad, kad tos esmu pierakstījusi kādās piezīmēs 

rakstiski, un citiem ne vienmēr atklāju pierakstīto.

23. Tavuprāt, ko ir nepieciešams paveikt jauniešu labā, lai 
viņus ieinteresētu palikt vai izbraukušos atgriezties dzīvot 
savā novadā?

Manuprāt, nav jādara nekas īpašs, galvenais ir palikt tā-
diem, kādi esam, turpināt rīkot arvien jaunus, daudzvei-
dīgus pasākumus un ja jaunieši sajutīs, ka tomēr šeit var 
fantastiski pavadīt laiku sportojot un izklaidējoties, tad arī 
viņi pamazām sajutīs, ka derētu atgriezties.

24. Ko novēli katram paveikt šopavasar?
Noteikti novēlu saglabāt veselību, jo, diemžēl, šis laiks 

nav viegls un izmēģināt kaut ko jaunu, no kā vienmēr ir 
baidījies vai nav saņēmies un varbūt pat padalīties ar pā-
rējiem, izklāstot savu piedzīvojumu un parādot uzņemtās 
bildes, kas, savukārt, iedvesmotu arvien jaunus cilvēkus 
nebaidīties uzdrīkstēties!

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

ar mīluli Noru treniņā  

ar sunīti Noru Mākoņkalnā. 

Uzdrīksties pamēģināt! Pirmo reizi saņēmos noorganizēt jau 
sen iecerēto pārgājienu gar Donaviņas upi ar uzdevumu pēc 
iespējas vairāk reizes šķērsojot to, iesaku ikvienam, tomēr šo 
maršrutu labāk izvēlēties pavasarī, kad koki un krūmi nav 

saplaukuši.

Īpaši aktuāli Krustpils un Kūku paga sta iedzīvotājiem: 
Notiek sabiedriskā transporta pasažieru aptauja

SIA “Jēkabpils autobusu parks”  (JAP) no 
5. līdz 20.maijam veic sabiedriskā transpor-
ta pasažieru aptauju. Anketas ir pieejamas 
Jēkabpils uzņēmuma mājaslapā www.je-
kabpilsap.lv, Krustpils novada pašvaldības 
mājaslapā www.krustpils.lv un pagasta 
pārvaldē!

Uzņēmuma Pārvadājumu daļas vadītāja Aija 
Vetere skaidro, ka šobrīd ir  svarīgi noskaidrot 
sabiedrības viedokli par iespējām paplašināt 
maršrutu tīklu un sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu kvalitāti, jo uzņēmums gatavojas 
iegādāties vēl divus ar saspiesto dabas gāzi 
darbināmus autobusus, kur aptaujas rezultāti 
tiktu izmantoti tehniski ekonomiskā pamato-
juma sagatavošanai, kurā tiek ņemts vērā arī 
pasažieru viedoklis par sniegtā sabiedriskā 
transporta pakalpojuma kvalitāti.

“Mēs esam pateicīgi par katru priekšliku-
mu vai kritisku vērtējumu, tie mums atklāj, ar 
ko pasažieri ir apmierināti un kas būtu uzla-
bojams. Visus priekšlikumus un atsauksmes 
izanalizējam un cenšamies izpildīt, ja vien ir 
iespējams,” norāda Vetere. 

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti līdz 28.mai-
jam un publiskoti uzņēmums mājaslapā www.
jekabpilsap.lv . Tālrunis saziņai 26522636.

SIA “Jēkabpils autobusu parks” līdz 20.05. veic pasažieru aptauju. Jūsu  abildes 
palīdzēs mums uzlabot pasažieru apkalpošanas kvalitāti. Aptauja  ir anonīma, 

Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

1.Cik bieži pārvietojaties pilsētas maršruta autobusos (1 atbilde)?
† Katru dienu
† Dažas reizes nedēļā
† Dažas reizes mēnesī 
† Retāk

2. Vai būtu nepieciešams izveidot jaunus maršrutus uz piepilsētas ciemiem? 
† Jā
† Nē

3. Ja iepriekšējam jautājumam ir sniegta apstiprinoša atbilde, līdz kuriem galapunktiem  būtu vēlams 
pagarināt atsevišķus maršrutus?
† Sala
† Ābeļu skola
† Spuņģēni
† Veseļi 
† Brodi 
† Ošāni 
† Mežaparks 
Cits …………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………….

4. Kā vērtējat autobusu kursēšanas sākuma un beigu laikus maršrutos?
† Apmierina
† Neapmierina
Ja neapmierina, kurā maršrutā ..........................................................................................................................
..................................................................................................................

5.Kā vērtējat šoferu apkalpošanas kultūru?
† Apmierina
† Neapmierina
Ja neapmierina, kas .....................................................................................
......................................................................................................................…
…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………..

6.Kā vērtējat apstākļus (tīrību, temperatūru, drošību)  autobusos?
† Apmierina
† Neapmierina
Ja neapmierina, kas ......................................................................................
......................................................................................................................
……………………………………………………………………………..

7. Kādu pakalpojumu autobusos vajadzētu nodrošināt?

.....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

8.Kā vērtējat pasažieriem aktuālas informācijas pieejamību (1 atbilde)?
† Pietiekama
† Nepietiekama, bet zinu, kur atrast
† Nepietiekama, nezinu, kur atrast

9. Kur atrodat  informāciju par sabiedrisko transportu?

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………

10.Vai iegādājaties abonementa biļeti? Kādu? 

† Jā, .............................................................................................................
† Nē

Jūsu ieteikumi pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošanai: ..........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................
............................................................................................................................

Paldies par atsaucību! 

Arī šo anketu (izgrieztu no avīzes) pašvaldība pieņems kā aizpildītu un nodos SIA “Jēkabpils autobusu 
parks”! 

Ja Jums ērtāk ir aizpildīt šeit, gaidām aizpildītu anketu pagasta pārvaldē līdz 19.05.2021. Lūgums nodot 
pārvaldniekam.

Būsim vienoti un aktīvi!
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MONIKA SERKOVA
05.04.2021. (83)

FATINA KASSALIETE 
05.04.2021. (88)

GENĀDIJS PRUSAKOVS
08.04.2021. (62)

JURIS KĻAVINSKIS
09.04.2021. (73)

GUNTA OZOLIŅA
10.04.2021. (73)

MARUTA SAULĪTE
14.04.2021. (74)

IVANS KUDRJAVCEVS
20.04.2021. (90)

DAINA PŪRE
25.04.2021. (70)

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie mūžībā 
aizgājušie iedzīvotāji

“Man palikuši tavi vārdi,

Man palikusi tava sirds,

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē

Vēl tavas acis pretī mirdz.”

(M. Jansone.)

Es mīlu tevi 
Kā vilnis jūrmalu, 
Kā ziediņš smaržu, 
Kā mēness nakti mīl, 

Kā rudens sauli. 
Es mīlu tevi tā, 

Kā vārds mīl ausis, 
Kā stars mīl aci, 

Kā puksties tavu sirdi mīl – 
Es mīlu tevi.
- Rainis –

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēta viena laulība! Lai 
ilgi un laimīgi!

Paziņoti Krustpils novada NVO projektu rezultāti

Par projektu konkursa 
“Krustpils novada pašval-
dības atbalsts Nevalstisko 
Organizāciju projektiem” 
izvērtēšanas rezultātiem 
2021. gadā

Krustpils novada pašval-
dības izsludinātajā projektu 
konkursā nevalstiskajām 
organizācijām 2021. gadā 
piedalījās 12 biedrības. Ko-
pumā no 16 iesniegtajiem 
projektiem, tika daļēji vai 
pilnībā atbalstīti 10 projekti, 
ar kuru iesniedzējiem tuvā-
kajā laikā tiks slēgti līgumi 
par projektu realizēšanu. 
Kopējā projektu pieprasītā 
finansējuma summa bija 15 
901,29 eiro.

Projekta aktivitātēm jāno-
tiek Krustpils novada terito-
rijā un ieguvējiem no pro-
jekta rezultātiem jābūt no-
vada iedzīvotājiem. Novada 
nevalstiskās organizācijas 
savu projektu realizēšanai 
no pašvaldības, atbilstoši 
nolikumam, varēja pieprasīt 
finansiālu atbalstu ne vairāk 
kā 1200 eiro.

Krustpils novada pašval-
dības Nevalstisko organi-
zāciju atbalsta izvērtēšanas 
komisija izvērtēja iesniegtos 
projektu pieteikumus un 
nolēma piešķirt finansēju-
mu šādiem projektiem:

Disku golfs Krustpils no-
vadā – projekta ietvaros plā-
nots iegādāties disku golfa 
inventāru. Kad situācija val-

stī uzlabosies, plānots rīkot 
arī dažādus pasaķumus, 
sacensības. Projektā iegā-
dātais inventārs (četri spe-
cializētie grozi un 10 diski) 
paredzēti sabiedriskai lieto-
šanai. Ikdienā – Kūku ciemā, 
pēc pieprasījuma – Krustpils 
novada pasākumos.

Iepazīsti ziemojošos 
putnus Krustpils novadā – 
projekts paredz praktisko 
iemaņu putnu būru gatavo-
šanā apgūšanu, kā arī putnu 
vērošanas un atpazīšanas 
prasmju pilnveidošanu. Pro-
jekta ietvaros paredzētas 
šādas aktivitātes – putnu 
barotavu sagatavju iegāde, 
lielās putnu barotavas ie-
gāde un uzstādīšana, lielās 
putnu barotavas videosis-
tēmas piegāde un uzstādī-
šana, kā arī putnu barotavu 
izgatavošanas darbnīca un 
lielās putnu barotavas pie-
slēgšana režīmam tiešsaistē.

P. Viļumsona steļļu iespē-
ju izmantošanu apģērbu 
audumos – 2019.gadā bied-
rība “Vīpes stils” realizēja 
projektu “P.Viļumsona steļļu 
iegāde un iedzīvināšana”, 
kura ietvaros stelles tika sa-
gatavotas darbam un sadar-
bībā ar amatniecības centru 
“Māzers” tika uzsākta auša-
nas apmācība. Lai papildi-
nātu steļļu sniegtās iespē-
jas, šī NVO projekta ietvaros 
tiks iegādāts jauns kaprona 
nīšu komplekts – ar šo nīšu 

komplekta iegādi varēs ie-
gūt kvalitatīvāku audumu 
un tas, savukārt, sniegs lie-
lāku rakstu iespēju variāciju.

Unguru baznīcas ieejas 
durvju jumtiņa izbūve –
projekta ietvaros plānots 
labiekārtot publiski pieeja-
mo Unguru baznīcu – uzbū-
vēt drošu un baznīcai pie-
skaņotu jumtiņu virs ieejas 
durvīm, lai pasargātu tās no 
laikapstākļu nelabvēlīgās ie-
darbības.

Brīvdabas pasākums 
Daugmalēs – projekta ie-
tvaros plānots organizēt 
pasākumu brīvā dabā ar lat-
viskām rotaļām, tradīcijām 
un koncertu uz brīvdabas 
skatuves ūdenī. Ja pieļaus 
epidemioloģiskā situācija 
Latvijā, pasākums plānots šī 
gada 22. jūnijā.

Vēsturisko ērģeļu mū-
zikas koncerts Atašienes 
baznīcā – vēsturisko ērģeļu 
mūzikas koncerts   šī gada 
pirmajā Adventē Atašienes 
Romas katoļu baznīcā.

Āra boulings - jauna brī-
vā laika pavadīšanas iespēja 
Krustpils novadā – projekta 
ietvaros plānots iegādāties 
āra boulingu, kas kalpos kā 
jauna brīvā laika pavadīša-
nas iespēja Medņu ciemā, 
tāpat šo spēli varēs izman-
tot un iekļaut kā jaunu dis-
ciplīnu citos novada sporta 
pasākumos.

Atpūtas parka izveide 
un labiekārtošana Zīlānu 
ciemā – projekts paredz 
radīt labiekārtotu parku – 
laukumu, kuru varēs izman-
tot Zīlānu ciema jaunieši, 
jaunās māmiņas un citi 
ciema iedzīvotāji. Projekta 
aktivitātes – parka teritorijas 
apzaļumošana, koka sola ar 
puķu kastēm, šūpuļtīklu un 
gaismas virteņu iegāde.

Ķer īstas sajūtas Lauke-
zerā – brīvdabas kvests jau-
niešiem. Kvests būs kā kopī-
ga darbošanās 3-5 jauniešu 
komandās, kas iekļaus fizis-
kas aktivitātes, dažādu at-
jautības uzdevumu risināša-

nu. Katrā pieturā komandai 
tiks aktivizēta kāda no ma-
ņām. Pasākuma beigu fāzē 
visas komandas izveidos 
paliekošu vides elementu 
– baskāju takas posmu no 
dabīgiem materiāliem.

Atceries Lāčplēšus – 
projekta ietvaros plānots 
uzstādīt piemiņas plāksnes 
divās Krustpils novada Lā-
čplēša kara ordeņu kava-
lieru (LKOK) atdusas vietās, 
sakopt esošās LKOK atdusas 
vietas, kā arī organizēt skrie-
šanas sacensības. Pēc sa-
censībām plānots pieminēt 
Krustpils novada Latvijas 
brīvības cīnītājus. Piemiņas 
plāksnes plānots uzstādīt 
un atklāt šī gada 6.novem-
brī, savukārt sacensību plā-
notais laiks – 13.novembris.

 
Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Monika Kauranena

Nr.p.k. Projekta nosaukums Biedrība
Piešķirtā summa, 

EUR

1. Disku golfs Krustpils novadā InSpe 1200

2. Iepazīsti ziemojošos putnus Krustpils novadā
Dabas resursu 

aizsardzības biedrība
579,1

3.
P. Viļumsona steļļu iespēju izmantošanu 

apģērbu audumos
Vīpes stils 1000

4. Unguru baznīcas ieejas durvju jumtiņa izbūve Augšistaba 1200

5. Brīvdabas pasākums Daugmalēs Daugmales 600

6.
Vēsturisko ērģeļu mūzikas koncerts Atašienes 

baznīcā
Monsinjora Pētera Vilcā-

na piemiņas fonds
970

7.
Āra boulings- jauna brīvā laika pavadīšanas 

iespēja Krustpils novadā
Biedrība Ungurmuiža 1050

8.
Atpūtas parka izveide un labiekārtošana Zīlā-

nu ciemā
Biedrība ‘’SILTA SIRDS’’ 1135

9. Ķer īstas sajūtas Laukezerā
Biedrība “Jāņa Āboliņa 

sporta klubs”
1200

10. Atceries Lāčplēšus
Biedrība “Daugavas Pā-

rupieši”
864

izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 


