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Te mūsu ceļi un pakalni 
Ielejās ziedošās pļavas 

Vietas, kas gaida un piepilda 
Skaistākās cerības tavas

Te Daugavas ūdeņu atspulgos 
Rotājas viss debesjums 

Te maza daļa no Latvijas 
Un liela daļa no mums
 (Krustpils novada himna)

Sirsnīgi sveicu Krustpils novada iedzīvotājus 
Latvijas Republikas proklamēšanas 102.

gadadienā!

Priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs

Šajā svētku mēnesī domāsim labas domas par savu 
zemi, tautu un valsti. Latvietis jau vēsturiski ir patriots 
- vēlējies dzīvot un dzīvojis savā zemē, kopis to, aris, 

sējis un vācis ražu. Arī šodien mēs, savā novadā, esam 
vienoti nospraužot mērķus un darot gan lielus, gan mazus 
darbus. Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un 

iedvesmoties lieliem darbiem!

Deputāte Vija Stiebriņa

Jānis Jaunsudrabiņš rakstīja: ,, Turi Latviju dziļi ieslēgtu 
savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu , ko nedrīkst 

pazaudēt. Jo zaudējot Latviju , tu zudīsi pats. 
Piemini Latviju !”

Lai mums izdodas noticēt sev , dod ticību citiem un 
iedvesmoties lieliem darbiem !

Deputāts Juris Puriškevičš

Vai es esmu Latvija? 
Arī Tu esi Latvija! 

Ja Latvijai ir daudz laimes, tad man arī! Un arī Tev, jo 
Tu esi Latvija! Mēs katrs esam maza Latvijas daļiņa! Mēs 
katrs esam atbildīgi par savu daļu šai pasaulē! Domājot 

par Tevi, Latvija, man ausīs skan manu brašo dēlu 
dziedātā dziesma:

Pacel skatu uz austošo Sauli 
Tur, kur spārnotas debesis kliedz. 

Vienkārši ieklausies tajās un baudi, 
Mirkli šo brīvībai neaizliedz. 

 
Pacel skatu uz austošo Sauli, 
Jūti to spēku, kas Tevi ceļ līdz. 

Pieskaries, noglāsti mežu un kalnus, 
Mīlestībā, lai piedzimst šis rīts. 

 
Pacel skatu uz austošo Sauli, 
Pacel skatu un zini - ir vērts. 

Lai dārd Tavu skrienošo sirdspukstu auļi un 
Lai dzīvo viss, kas Tev svēts! 

Daudz laimes, mīļā Latvija!
 

Deputāte Līga Zalāne

Tuvojas mūsu valsts svētki. Kā vienmēr, skanēs 
apsveikuma vārdi, ļaudis dalīsies piedzīvotajā un godā 

tiks celts Latvijas karogs. Tas, kā mēs atzīmējam Latvijas 
dzimšanas dienu, raksturo mūsu attieksmi pret savu valsti, 

kā arī to, cik spēcīgi mēs spējam degt par savu zemi, 
tās vērtībām un ideāliem. 

Latvijas valsts svētkos novēlu ikkatram būt gana stipram, 
lai šīs valstiskās vērtības un ideālus uzturēt arī ikdienas 

dzīvē. Nereti ikdiena prasa darbu, pūles, spēju tikt 
galā ar grūtībām, meklēt risinājumus, lai pastāvētu un 
dotos uz priekšu, savukārt, rezultāts nāk ar prieku un 

gandarījumu par pārvarēto un izdarīto. Atcerēsimies par 
valsts ideāliem, ar cieņu uzlūkosim savu karogu ne tikai 

svētku reizēs, bet arī ikdienā. Izjutīsim atbildību par savu 
zemi politiskā un vispārcilvēciskā līmenī, cienīsim mūsu 
priekšteču paveikto, stāstīsim par Latvijas vēsturi mūsu 

bērniem un mazbērniem. 
Lai mums visiem laba veselība, darot darbus, un možs 

gars, savā zemē dzīvojot. 
Sirsnīgi sveicu Latvijas dzimšanas dienā!

Deputāts Mārtiņš Felss

Katrs mūsu labais darbs, ko esam paveikuši, labās 
domas, ko esam domājuši, stiprina 

mūsu pagastu un novadu.
Novēlu, lai ikvienam no mums spēks, drosme, 

ticība un neatlaidība ikdienas gaitās!
Prieks un skaisti brīži svētkos!

Deputāte  Dace Vītola

Maza mana tēvuzeme,
divu roku platumā.

Mīļa mana tēvuzeme,
divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvuzeme,
visa mūža garumā

/Knuts Skujenieks/

Sirsnīgi sveicu novada iedzīvotājus 
Latvijas Valsts svētkos!

Deputāte Kornēlija Brūniņa

Apsveicu Krustpils novada iedzīvotājus Latvijas 
Republikas proklamēšanas 102.gadadienā! Šajos 
svētkos būsim kopā ar savu valsti un tautu.  Mēs 

esam piederīgi Latvijai! 

Deputāts V. Golubevs

Šis gads mums ir bijis neierasts - dažādu 
ierobežojumu, neziņas un pārdomu pilns. Pavasari 
pavadījām baiļu pilni par nezināmo, vasarā sevi 
ierobežojām, lai nepulcētos lielos pasākumos, bet 
tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, saprotam, ka 

nekas taču nebeigsies. Vismaz ne mūsu mūžā, vismaz 
ne tik ilgi, kamēr mēs būsim atbildīgi par savām 

dzīvēm, par savu valsti.
Lai mēs sirdīs lolotu Latviju un lepotos ar savu zemi, 
valodu un tautu, un katrs izdarītu vien tik daudz tās 

labā, lai veidotos stipra valsts un ģimenes tajā!

  Deputāte Aija Vetere

Es patiesi ticu, ka mūsu dzīves kvalitāti nenosaka 
notikumi, bet gan nozīme, kādu tiem piešķiram! 

Dedziet ikdienai gaišumu, spēku un izturību!  Dievs 
svētī Latviju!

Deputāts Kārlis Stars

Mēs dzīvojam valstī ar senu vēsturi un koptām 
tradīcijām. Varam lepoties, ka mums ir sava valsts, 
ka mums pieder Latvija! Mums pieder tās pagātne, 
tagadne un nākotne. Mūsu vārdi un darbi nosaka, 

kādu mēs nākotnē veidosim savu valsti. Aicinu 
apzināties savu atbildību valsts veidošanā un attīstībā. 

Mīlēsim savu Latviju un būsim atbildīgi par to savu 
bērnu un mazbērnu priekšā!

Deputāte Daina Kalve

Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, 
saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules 

apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, 
mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un 

rokām aizstāvētā un sargātā 
Latvija tagad un visos laikos. 

/K. Ulmanis/

Lai Latvijas ārēs sējas ļaužu prieks, 
saticība un darba tikums! Lai mūsu sirdīs ceļa 

zvaigzne vienmēr ir Latvija!
Dievs, svētī Latviju!

Deputāte Elīna Serkova

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi

Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Novērtēsim ģimeni un cilvēkus sev blakus. Mīlēsim 
savu ģimeni! Sveiciens svētkos!

Deputāts Kārlis Pabērzs

Ir maza Latvija, ij tad, kad viena,
Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.
Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,

Tā mums ir viena māte- Latvija.

Latvijas valsts svētkos novēlu ikvienam būt gana 
stipram  valstiskās vērtības un ideālus uzturēt arī 

ikdienā. Mēs visi labi zinām, ka nereti ikdiena 
prasa darbu, pūles, spēju tikt galā ar grūtībām, 

meklēt risinājumus, lai pastāvētu, dotos uz priekšu, 
bet rezultāts nāk ar prieku un gandarījumu par 
pārvarēto un izdarīto. Atcerēsimies par valsts 
ideāliem, cienīsim mūsu priekšteču paveikto, 

stāstīsim par Latviju saviem bērniem, mazbērniem. 
Lai mums visiem pietiek spēka veicināt savas 

dzimtās puses un Latvijas izaugsmi, lai patreizējā 
situācijā laba veselība, darot darbus, un možs gars. 

Cienīsim savu valsti, un tad arī citi cienīs mūs.
Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir, 

nezaudēt pašcieņu nekur un nekad.

Deputāts Pēteris Gravāns
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Izveidots informatīvi un emocionāli piepildīts objekts 
Marinzejas ezera krastā 

Par Jaunmuižas ciema 
remontdarbiem

Noslēgušies būvdarbi ELFLA līdzfinansētā projekta Nr. 
19-05-AL24-A019.2203-00001 „Dabas un skaņu terapijas 
taka Marinzejas muižas parkā” ietvaros. Projekta mērķis bija 
labiekārtot Marinzejas muižas parku - sabiedrisku, kultūrvēs-
turisku un ainavisku objektu, uzlabot tā pieejamību apmek-
lētājiem, attīstīt vietas potenciālu, nodrošinot izziņas un rek-
reācijas funkcijas un iekļaujot kultūras mantojuma un dabas 
objektu mūsdienu vidē. 

Pēc būvdarbu veikšanas Marinzejas muižas parkā ar de-
koratīvo augu stādījumiem, informācijas plāksnēm un in-
formācijas stendu, soliņiem un āra mūzikas instrumentu 
laukumu ir uzlabota parkā vēsturiski izveidojušos taku infra-
struktūra. Rakstot projekta pieteikumu, pašvaldība mēģināja 
atrast veidu kā pasniegt ikvienam apmeklētājam vēsturis-
ko informāciju tā, lai tas skartu viņu emocionāli un viņš šo 
vēsturi sajustu vairāk nekā faktus – lai apmeklētājam rastos 
interese pašam tālāk meklēt un interesēties par šīs vietas 
kultūru, vēsturiskajiem notikumiem un dabu. No iespēja-
miem risinājumiem, ar ko padarīt Marinzejas muižas parku 
interesantāku un cilvēkiem pievilcīgāku, Krustpils novada 
pašvaldība izvēlējās:

• ar Marinzejas muižas arhitektūru saistītu elementu pa-
līdzību personalizēt labiekārtojuma elementus un parka 

teritorijā uzstādīt soliņus, kuru apdarē – metāla kājas frē-
zējumā – izmantots muižas ēkas arhitektoniskajā izpētē 
atklātais sienu krāsojuma fragmentu motīvs;

• esošajām pastaigu takām dot vēsturisko parku košum-
krūmu nosaukumus- “Plūškoku taka”, “Filadelfu taka”, “Parka 
rožu taka”, “Ceriņu taka”, “Lazdu taka”, atjaunot tajās šo augu 
stādījumus, kas parku apsaimniekojot ir zuduši. Takās izvie-
totajās informācijas plāksnēs ir gan sniegta informācija par 
vēsturiskajiem košumkrūmiem, gan izstāstīti tie Marinzejas 
muižas stāsti, kam dokumentālu apliecinājumu tā īsti nav, 
bet kurus glabā un pārstāsta vietējie. Lielajā informācijas 
stendā pie muižas „pils” ēkas savukārt var iepazīties ar Mari-
nzejas muižas un tās īpašnieku grāfu Borhu dzimtas vēsturi, 
kopš 1925.gada ar muižu saistītās Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas laika ritējumu fotomirkļos un faktos;

• izveidot ”Skaņu lauci” - āra mūzikas instrumentu lauku-
mu ar lielajām zvanu bungām, roku cauruļzvaniem, harmo-
niju, kongu komplektu, melodiskajiem zvaniem un piedāvāt 
parka apmeklētājiem baudīt skaņu un ritmu, sajust dabas 
un instrumentu skaņu mijiedarbību, ieklausīties un izjust. 
Laukuma nosaukumā tiek saglabāts sens nosaukums “lau-
ce”– klaja, atklāta vieta parkā vai mežā, vēsturiskajos parkos 
parasti bija viena centrālā lauce pie muižas ēkas.

Īstenotais projekts ir veiksmīgas un patiešām ieinteresē-
tas visu iesaistīto pušu un to pārstāvju sadarbības rezultāts, 
tāpēc – PALDIES! – būvniecības dokumentācijas autoriem 
– SIA “BRK PROJEKTI” un būvprojekta vadītājai Inetai Bukai, 
parka inventarizācijas autorei arhitektei Ilzei Mārai Janelis, 
būvdarbu veicējam SIA “Legāts” un tā valdes loceklei Ievai 
Oborenko, SIA “LA Konsultants” un būvuzraugam Līgai Kor-
žeņevskai, Atašienes pagasta pārvaldes vadītājai Ilonai Zalā-
nei, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktorei Līgai Za-
lānei un skolotājai un vairāku grāmatu par Atašieni autorei 
Inārai Mihalovičai

Projekta kopējās izmaksas 30137,94 EUR, tajā skaitā ELFLA 
fonda finansējums 25470 EUR.

Krustpils novda pašvaldības 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja

 Vita Salmiņa

No 2020.gada septembra Jaunās 
muižas ciemā norit būvdarbi: tiek īs-
tenots Krustpils novada pašvaldības 
investīciju projekts “Jaunmuižas ielas 
lietus ūdens novades, energoefek-
tīva apgaismojuma un asfaltbeto-
na seguma izbūve”. Šī ceļa pārbūve 
Krustpils novada pašvaldībai ir plā-
nots objekts, tas kā satiksmes drošī-
bu uzlabojošs un Jaunās muižas cie-
ma daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
ieteikts pasākums ir iekļauts  Krustpils 
novada attīstības programmā 2020.-
2026. gadam.

Projekta rezultātā būs izveidots 
optimāls ceļu infrastruktūras savie-
nojums starp ceļu 6-11 Jaunāmuiža 
– Jaunzemi – Gravāni un ceļu Nr.116 
Pansionāta iela un pārbūvēts pašval-
dības ceļš Nr. 118 Jaunmuižas iela,  
ieklāts asfaltbetona segums, izveido-
tas automašīnu stāvvietas, sakārtota 
lietus ūdens novadīšana pie daudz-
dzīvokļu mājām un izbūvēts ener-
goefektīvs publiskās teritorijas ap-
gaismojums. Projekta ietvaros pare-

dzēti arī darbi pie esošo apakšzemes 
komunikāciju drošības, satiksmes 
aprīkojuma – ceļazīmju un horizon-
tālo apzīmējumu – izveides, kā arī 
apzaļumošanas darbi. Ņemot vērā, 
ka daudzdzīvokļu māju pagalmi Jau-
nās muižas ciema teritorijā ir privāts 
zemes īpašums – tas kā domājamās 
daļas pieder daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem, Krustpils no-
vada pašvaldībai ir tiesības veikt būv-
darbus tikai pašvaldības ceļa nodalī-
juma joslā, tāpēc, domājot par dro-
šību, tiks izbūvēts norobežojums uz 
ceļa nodalījuma robežas starp bērnu 
rotaļu laukumiņu un ceļu. 

Būvdarbus objektā veic SIA “LV 
ROADS”, SIA “Ošukalns celtniecība” 
(apakšuzņēmējs), būvuzraudzību 
nodrošina SIA “K-RDB”, autoruzrau-
dzību – SIA “SKA projekts”. Projekta 
kopējās izmaksas – 82 733,16 EUR. 

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Vita Salmiņa

Peintbola turnīrs Medņos aizvadīts
Kā katru gadu, arī šogad tikāmies 

sporta laukumā pie bijušās Liepe-
nes pamatskolas. Tomēr 2020.gada 
notikumi ieviesa savas izmaiņas arī 
ierastajos Krustpils novada Variešu 
pagasta Medņu ciema sporta no-
tikumos. Tradicionālo sportiskās 
atpūtas pilno dienu ar ģimeņu sta-
fetēm un futbola kausa izcīņu, no-
teikto ierobežojumu dēļ, aizstājām 
ar mazāk tuva kontaktu iespējamu 
aktivitāti – peintbolu. 

Stingri sekojot visām izmaiņām 
un rūpīgi pievēršot uzmanību 
dalībnieku veselības drošībai, pa-
sākums norise tika pavadīta ļoti 
draudzīgā atmosfērā. Būtiskākais 
dienas elements bija pats spēles 
prieks, ne tik daudz - noslēgumā ie-
gūtā vieta vai uzvara kādā no dau-
dzajām savstarpējām spēlē. Šādā 
brīvā atmosfērā jebkura komanda 
varēja uzvarēt jebkuru citu, visi bija 
līdzvērtīgi cīņu biedri un arī pasā-
kumu noslēdza ar pozitīvām sajū-
tām. Skaidri norādot, ka peintbola 

spēles aktivitātes arī nākotnē būtu 
daudzskaitlīgi pieprasīta brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāte. 

Peintbola turnīram noslēdzoties, 
septiņu komandu konkurencē, 
uzvarēja komanda “Piciņa”, finālā 
pārspējot “O.T.B.”, bet pusfinālā ko-
mandu ar nosaukumu “Kuilis vilnas 
zeķēs” (3.vieta). Sīvu konkurenci, 
tostarp, vairākas reizes arī spēlējot 
pārspeles par tikšanu pusfinālos, iz-
rādīja arī pārējās komandas – “Blin-
gi” (4.), “Labi paldies” (5.), “Garaža1” 
(6.) un “Krustpils” (7.). 

Biedrības Liepene saka “Paldies” 
visām komandām, biedrībai Dau-
gavas Pārupieši un Normundam 
Pastaram, Krustpils novadam, Va-
riešu pagasta pārvaldniekam And-
rim Naidovskim un daudzajiem 
brīvprātīgajiem palīgiem par lielis-
ku sestdienas atpūtu. 

Uz tikšanos Medņos atkal nā-
kamgad, cerams, futbola lauku-
mam un ģimeņu sportam ierastā-
kos apstākļos.

Gusts Jansons, 
biedrība Liepene
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Aizvadīta nodarbība “Trenēšanās 
un sportiskā progresa pamatlikumi, 
sporta traumas”

10. oktobrī, Mežāres pamatsko-
las sportā zālē jauniešiem bija ie-
spēja piedalīties sporta nodarbībā 
„Trenēšanās un sportiskā progresa 
pamatlikumi, sporta traumas”, ko 
vadīja Latvijas Olimpiskās vienības 
(LOV) sporta ārsti Jānis Kaupe un 
Laila Ušacka.

Nodarbības pirmā daļā tika iz-
skatītas un izrunātas tādas tēmas: 
ķermeņa fizioloģisko rādītāju iz-
pratne miera stāvoklī un sporta 

nodarbību laikā; dažādu fizisko 
īpašību trenēšanas pamatprinci-
pi; kā labāk un pareizāk sakārtot 
savu treniņu nedēļu. Sportiskajam 
progresam obligāti nepieciešamie 
stūrakmeņi (ēdiens, miegs, treniņš, 
garīgā attīstība). Savukārt otrajā 
daļā tika sniegti praktiski vingrinā-
jumi un to ietekme uz fizisko ķer-
meņa attīstību. Jaunieši uzzināja 
kādas traumas sportā var iegūt vis-
biežāk, par medicīnisko palīdzību 
konkrētu traumu gadījumā, kā arī 
par nosacījumiem, lai izvairītos no 
traumām.

Šī bija fantastiska nodarbība ar 
jaukiem, zinošiem lektoriem un 
vērtīgu informāciju. Apgūstamais 

saturs tika pasniegts vieglā un 
saprotamā veidā, tagad pašiem 
jauniešiem ir jādarbojas tālāk un 
jāpielieto iegūtās zināšanas praksē. 

Aktivitātes tiek realizētas ESF 
projekta „Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināša-
nai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
atklāta projektu konkursa “Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas ris-
ka jauniešu iesaiste jaunatnes ini-
ciatīvu projektos” projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!'' 
ietvaros . Projekta līguma Nr. 10-
114.5/20/30.

Biedrības “InSpe” valdes locekle 
Jeļena Hnikina

Norit gājēju un veloceliņa 
izbūve no Spunģēniem 
līdz Jēkabpils pilsētai

Kopš šī gada pavasara aktīvi 
norit būvdarbi objektā “Gājēju 
un veloceliņa izbūve no Spunģē-
niem līdz Jēkabpils pilsētai”. Būv-
projekta ietvaros tiek veikta celi-
ņa pamatnes un asfaltbetona se-
guma izbūve 2,732 km garumā, 
ierīkots energoefektīvs apgais-
mojums, atjaunotas vai izbūvē-
tas nobrauktuves uz īpašumiem, 
sakārtota ūdens novadīšanas sis-
tēma, uzstādīts nepieciešamais  
satiksmes drošības aprīkojums. 
Projekta īstenošanas rezultātā 
visiem satiksmes dalībniekiem, 
īpaši vismazāk aizsargātajiem 
gājējiem un velosipēdistiem, būs 
radīta kvalitatīva un droša satik-
smes infrastruktūra un vide.  

Gājēju celiņu gar valsts auto-
ceļu A6 pašvaldība izbūvē par 
saviem līdzekļiem, izmantojot 
iespēju ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē uz 30 gadiem 442 505,00 
EUR apmērā. Aizņēmums pie-
šķirts saskaņā ar atbalsta pasā-
kumiem Covid-19 uzliesmojuma 
seku mazināšanai, pārējo nepie-
ciešamo finansējumu pašvaldī-
ba nodrošina no pamatbudžeta 
līdzekļiem. Būvniecības procesa 
īstenošanas izmaksas:

1. būvdarbu izmaksas 
572727,82 EUR, t.sk. PVN;

2. būvuzraudzības izmaksas 
3158,10 EUR, t.sk. PVN;

3. autoruzraudzības izmaksas 
1633,50 EUR, t.sk. PVN.

Saskaņā ar veiktajiem iepir-
kumiem un noslēgtajiem līgu-
miem, būvdarbus objektā veic 
SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību 
nodrošina IK “CB TESTS”, auto-
ruzraudzību – SIA “K-RDB”. Būv-
darbus, atbilstoši noslēgtajam 
līgumam, jāpabeidz 24 mēne-
šu laikā no līguma noslēgšanas 
brīža (8.06.2020.), tomēr jau šo-
brīd redzams, ka būvuzņēmējs 
darbus pabeigs ievērojami ātrāk 
nekā paredzēts līgumā. 

Gājēju un velobraucēju atra-
šanās uz izbūvētā celiņa, īpaši 
diennakts tumšajās stundās, ir 
drošāka nekā uz autoceļa noma-
les, taču, ņemot vērā, ka objekts 
nav nodots ekspluatācijā un at-
rašanās būvdarbu zonā – uz gā-
jēju un veloceliņa - ir katra cilvē-
ka individuāla atbildība, lūdzam 
būt īpaši uzmanīgiem,  Aicinām 
visus satiksmes dalībniekus ar 
sapratni izturēties pret notieko-
šajiem būvdarbiem!

Krustpils novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Vita Salmiņa

Biedrība “InSpe” realizējusi divus projektus - “Ugunskura vieta tradīciju 
svinēšanai Kūku ciematā” un “Inovāciju veicināšana Krustpils novadā”

Šī gada februāra beigās biedrība 
„InSpe” iesniedza divus projekta 
pieteikumus Krustpils novada do-
mes organizētajā projektu konkur-
sā „Krustpils novada pašvaldības 
atbalsts nevalstisko organizāciju 
projektiem”. Kopumā programmā 
šogad bija iesniegti 15 projektu 
pieteikumi un tika atbalstīti 7 pro-
jekti. Biedrībai „InSpe” šis gads bija 
veiksmīgs, tika atbalstīti abi projek-
ti – “Ugunskura vieta tradīciju svi-
nēšanai Kūku ciematā” un “Inovā-
ciju veicināšana Krustpils novadā”.

Projekta “Ugunskura vieta tradī-
ciju svinēšanai Kūku ciematā” mēr-
ķis - iekārtot atpūtas (ugunskura) 
vietu publisku pasākumu norisei 
Kūku ciematā, gadskārtu svētku, 

brīvā laika pavadīšanas iespējām, 
dažādām iedzīvotāju grupām, at-
bilstoši interesēm un vajadzībām. 
Projekta ietvaros tika izveidota 
svētku svinēšanas vieta, t.sk. ierī-
kota ugunskura vieta un uzstādītas 
divvietīgas šūpoles. Projekta rezul-
tāts pozitīvi ietekmēs pašvaldības 
iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu, jo pilnveidojot un 
dažādojot atpūtas vietu, tiks rasta 
iespēja rīkot lielākus un mazākus 
pasākumus dažādām mērķaudi-
torijām. Tika izveidota lieliska vieta 
dažādu gadskārtu svētku  svinē-
šanai. Tā ir vieta, kur var satikties 
iedzīvotāju paaudzes, kur notiks 
ar latviskajām tradīcijām saistītas 
izdarības, kultūrvēsturiskā man-

tojuma pasākumi. Atpūtas vieta 
pieejama ikvienam - kā lielam tā 
mazam interesentam.

Projekta “Inovāciju veicināšana 
Krustpils novadā” mērķis ir nodro-
šināt Kūku bibliotēku ar 3D printeri 
un gravēšanas iekārtu, lai veicinātu 
Krustpils novada bērnu un jaunie-
šu interesi par IT prasmju apguvi. 
Kā arī parādīt, cik plašas karjeras 
iespējas paveras ikvienam, kurš 
apgūst un prot pielietot savas zi-
nāšanas un izmantot modernās 
tehnoloģijas.

2018.gadā Kūku bibliotēkā iz-
veidota datorklase, kas ir aprīkota 
ar stacionāriem datoriem, interak-

tīvo ekrānu un pastāvīgu interneta 
pieslēgumu, dodot iespējas iedzī-
votājiem, t.sk. cilvēkiem ar invali-
ditāti, iegūt mūsdienās nepiecie-
šamās datora prasmes. 2019.gada 
iegādātas deviņas Grafikas prog-
rammas Microsoft Visio licences. 
Domājot par bibliotēkas pakalpo-
jumu klāsta palielināšanu, kā arī 
ņemot vērā ka tehnoloģijas strauji 
attīstās, radās ideja arī mūsu no-
vada bērniem un jauniešiem rast 
iespēju izglītoties un saturīgi pava-
dīt brīvo laiku modernā, ar jaunām 
tehnoloģijām aprīkotā telpā. Fak-
tiski šis projekts ir domāts ar ska-
tu nākotnē, jo IT industrija strauji 

attīstās un arvien vairāk lietas tiek 
printētas un gravētas ar 3D iekār-
tām. Projekta ietvaros iegādāts 3D 
printeris un gravēšanas iekārta ar 
programmu nodrošinājumu un 
nepieciešamie izejmateriāli iekārtu 
darbības nodrošināšanai. Līdz ar 
to, tagad arī mēs varēsim bērniem 
un jauniešiem radīt vismaz saprat-
ni par to, kas ir 3D iekārtas, ko ar 
tām var paveikt. 

Diemžēl, sakarā ar valstī izslu-
dināto ārkārtas situāciju Covid-19 
dēļ, projekta ietvaros plānotas 
nodarbības nenotika. Bet mēs ar 
nepacietību gaidām kad situācija 
uzlabosies, lai varētu iepazīstināt 
mūsu novada bērnus un jauniešus 
ar mūsdienu tehnoloģiju iekārtām 
un to pielietojumu.

Paldies Krustpils novada pašval-
dībai par atbalstu un sadarbības 
iespējām, par novērtējumu un ti-
cību mūsu idejām un darbiem! Jo 
manuprāt veiksmīga sadarbība, tas 
ir pamats panākumiem. 

Paldies ciemata iedzīvotājiem 
par brīvprātīgo darbu, par priekšli-
kumiem un idejām! Jo tikai kopā, 
sadarbojoties, atbalstot citam citu, 
mēs veidojam vidi, kurā dzīvojam, 
kopīgi padarot to tādu, kādā ir pa-
tīkami dzīvot!

Esam pilni ar pozitīvām emoci-
jām, idejām un darbiem.

Biedrības „InSpe” valdes 
locekle  Jeļena Hnikina
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Aizvadītas ‘’Zinātnieku 
darbnīcas’’ ģimenēm ar bērniem

2020.gada 18.septembrī Mežāres 
pagastā un 25.septembrī Variešu 
pagastā notika zinātniskās darbnīcas 
Krustpils novada ģimenēm ar bēr-
niem. Bija iespēja iepazīt cita veida 
teātri- zinātnisko teātri  kopā ar ,,La-
boratorium’’.

Laboratorium.lv – tie ir unikāli zi-
nātniskie šovi, kas aizrauj un papla-
šina redzesloku, ļauj uztvert zinātni 
pavisam citādi un iemīlēt to.

Viesojās pavisam jauns, bet traks 
profesors ar saviem palīgiem, kas sa-
saldēja elpu, ļāva paturēt rokā sauso 
ledu, aicināja piedalīties stindzinošos, 
ugunīgos, elektrizējošos un sprāg-
stošos eksperimentos ar gaisu, ūdeni 
un elektrību. Krāsaini šķidrumi, sprā-

dzieni, spilgtas gaismas, daudz garai-
ņu- kas varbūt labāks brīnumainam 
un jautram noskaņojumam.

Izprast zinātnes likumus visvien-
kāršāk ir eksperimentējot. Eksperi-
menti pārsteidza un iesaistīja ne tikai 
bērnus, bet arī pieaugušos. Šova laikā 
notieka komunikācija starp apmek-
lētājiem un eksperimentu veicējiem, 
jeb zinātniekiem. Par izrādes  dalīb-
niekiem kļuva paši smaidīgākie, bez-
bailīgākie un atraktīvākie.

Laboratorium.lv komanda ar katru 
savu priekšnesumu parādīja, ka zi-
nātne var būt ne tikai noderīga, bet 
arī ļoti aizraujoša.

Nobeigumā dalībnieki piedalījās 
darbnīcās, kurās varēja izveidot slai-
mus un levitējošas spāres.

Paldies, visiem kas piedalījās!
Pasākums tika organizēts projek-

ta Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 „Ģimenes 
spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, iesais-
tīties!“ tiek īstenots ar Sabiedrības in-
tegrācijas fonda finansiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Projekta kopējās izmaksas ir 6490 EUR.

Sagatavoja Biedrība ‘’Silta sirds’’  
sadarbībā ar biedrību ‘’Elpas’’

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros 
notikušas pirmās darba grupas

Lai attīstītu un pilnveidotu jau-
natnes jomu jaunatnes lietu spe-
ciālisti un darbā ar jaunatni iesais-
tītie no Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas un Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, 
Salas un Aknīstes novadu pašval-
dībām ir uzsākuši projekta “KOPĀ 
vienā virzienā” aktivitātes. 

Projekta mērķis ir uzsākt ilgter-
miņa starpnovadu un starpinsti-
tūciju sadarbību jaunatnes darba  
jomā starp projektā iesaistītajām 
pašvaldībām un stiprināt jaunat-
nes jomā iesaistīto personu un in-
stitūciju kapacitāti un veicināt digi-
tālā darba ar jaunatni uzlabošanu. 

Septembrī notika pirmā darba 
grupas sanāksme, kuras laikā no-
tika iepazīšanas ar katras pašval-

dības līdzšinējo pieredzi darbā ar 
jaunatni un esošo situāciju jaunat-
nes jomā, oktobra sākumā notika 
otrā darba grupas sanāksme, kuras 
laikā notika darbs pie tiešsaistes 
aptaujas izveides, kuras  mērķis ir 
izzināt Jēkabpils pilsētas un Krust-
pils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes 
un Salas novada jauniešu viedokli 
par sociālo tīklu lietošanas para-
dumiem un informācijas iegūša-
nu par jauniešu pasākumiem savā 
pilsētā vai novadā. Tikšanās notika 
Zasā, tās laikā notika arī iepazīša-
nās ar Jēkabpils novada jaunatnes 
lietu speciālistes darba telpām un 
darbu ar jaunatni Jēkabpils nova-
dā. Tikšanās notika Sēlijas prasmju 
muzejā. 

Novembrī plānots uzsākt nefor-
mālās apmācības jaunatnes lietu 
speciālistiem un darbā ar jaunatni  
iesaistītajiem speciālistiem par tē-
mām: jaunatnes politika un stratē-
ģija vietējā vidē, lai veicinātu ilgter-
miņa starpnovadu un starpinsti-
tūciju sadarbību jaunatnes darba  
jomā starp projektā iesaistītajām 
pašvaldībām.

Projekts tiek īstenots Izglītības 
un  zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2020.
gadam valsts budžeta finansēju-
ma ietvaros.

Projekta “KOPĀ vienā virzienā” 
komanda

Realizēts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākuma 
organizēšana Krustpils novada Baļotes ezera zivju resursu 
racionālākai un saudzīgākai izmantošanai”

Iepriekšējo gadu pieredze lie-
cina, ka sabiedrības informēšanas 
pasākumi sniedz lielu ieguldījumu 
Krustpils novada ūdenstilpju un to 
zivju resursu racionālākai apsaim-
niekošanai. Lai turpinātu informēt 
sabiedrību par pasākumiem Krust-
pils novada Baļotes ezera zivju 
aizsardzības nodrošināšanai un 
paaugstinātu zināšanu līmeni par 
jauno kārtību, kā tiek organizēta 
licencētā makšķerēšana Baļotes 
ezerā, tika izdots informatīvs buk-
lets  par ezera apsaimniekošanu, 

zivju resursiem un vides aizsardzī-
bu. 

Buklets „Baļotes ezers” izdots 
3000 eksemplāros, plašākai sa-
biedrībai tas ir pieejams pašvaldī-
bas iestādēs, makšķerēšanas licen-
ču pārdošanas vietās, pie Krustpils 
novada Vides un civilās aizsardzī-
bas dienesta speciālistiem.

Krustpils novada pašvaldība ar 
šo informatīvo pasākumu vēlas 
veicināt izpratni par nepieciešamī-
bu saudzīgi izturēties pret Baļotes 
ezera ekosistēmu. Bukletā iekļauta 

vispārīga informācija par Baļotes 
ezeru, informācija par licencētās 
makšķerēšanas noteikumiem un 
vides un dabas resursu aizsardzī-
bas prasībām.

Buklets izstrādāts  Zivju fonda 
pasākuma “Sabiedrības informē-
šanas pasākumi par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu un sau-
dzīgu izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību, arī publicistikas izde-
vumi, mācību vai izziņu literatūra, 
informatīvi izglītojoši televīzijas 
raidījumi un radioraidījumi” pro-
jekta “Sabiedrības informēšanas 
pasākuma organizēšana Krustpils 
novada Baļotes ezera zivju resursu 
racionālākai un saudzīgākai izman-
tošanai” ietvaros.

Projekta kopsumma ir 1250.00 
EUR, Zivju fonda finansējums 
1112.50 EUR un pašvaldības līdzfi-
nansējums sastāda 137.50 EUR. 

Angelīna Tukiša
tūrisma un jaunatnes

 lietu speciāliste

„Olimpiskā diena 2020” Mežāres 
pamatskolā

Ar Olimpiskā mēneša saukli 
„Mēs esam #SPORTIŅĀ” Mežāres 
pamatskolā 18.septembrī noti-
ka dažādas sportiskas aktivitātes 
sporta skolotāja Vladimira Golu-
beva vadībā. Iesildoties tika veikti 
dažādi vingrinājumi un tad jau se-
koja komandu spēles un stafetes. 
Nepietrūka gan ātruma, gan izvei-
cīguma un sacensību gara. Savu 
fizisko sagatavotību un mākslu 

varēja parādīt spēlējot basketbo-
lu, futbolu un tautas bumbu. Tā kā 
dalībnieki atzina, ka šāda kopīga 
sportošana ir patīkama, tad tika 
nolemts, ka noteikti piedalīsies arī 
Latvijas Veselības sporta nedēļā 
2020 no 26.oktobra līdz 1.novem-
brim. Dzīvosim kustībā!

Mežāres pamatskolas direktore 
Ilona Golovceva 
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Aizvadīts brīvdabas Kvests – 
aizraujoša ģimeni vienojoša spēle.

3. oktobra rītā trīs raganiņas, 
pulcēja desmit ģimenes, lai kopā 
atraktīvi pavadītu dienu. 

 Gan lielus, gan mazus 
dabas parks Laukezers ievilināja 
piedzīvojumu spēlē, jeb brīvda-
bas kvestā ” Noķer Latvijas dārgu-
mus Laukezerā”.  Dalībnieki veica 
12 uzdevumus, apmeklējot staci-
jas dabas parka teritorijā. Kopīgi 
ģimenēm bija jāveic ne tikai uz-
devumi, bet arī jānokļūst līdz ‘’sta-
cijām’’ , kur šie uzdevumi izvietoti. 
Komandām, kuras uzdevumu vei-
ca pretējā virzienā spēles sākums 
bija sarežģītāks. Neskatoties uz to, 
visas komandas veiksmīgi tika pie 
atslēgām  un nonāca finišā.

 Ģimenes devās ezerā, lai 

atrastu atslēgu dārgumu lādei,  
uzdrošinājās mošķu mītnē bāzt 
roku rīklē pūķim, šaut ar loku, at-
pazīt putnus, kokus un rakstnie-
kus.  Pēc uzdevumu veikšanas, 
kur galvenais nebija laiks, bet 
gan vēlme dienu pavadīt kopā ar 
tuvajiem un mīļajiem, atzina ka 
nācās mazliet ‘’darbināt pelēkās 
šūniņas’’, koncentrēties un rūpīgi 
iepazīties ar uzdevuma nosacīju-
miem.

Pēc uzdevumu izpildes ģime-
nes , bija salasījušas dabas mate-
riālus, veltes un citas interesantas 
lietas, ko var atrast parka teritorijā 
un izveidoja mandalu. Krāšņo ru-
deni dalībnieki varēja izbaudīt , jo 
laikapstākļi mūs lutina.

Mielojoties ar ‘’raganiņu’’ sarū-
pēto Laukezera zupu, pankūkām 
un popkorna pērlēm, vēlreiz pār-
liecinājāmies, ka miers, laime un 
vislielākais dārgums esam mēs 
paši un kopābūšanas mirkļi. 

Pateicība ikvienam, kas bija 
kopā ar mums šajā dienā!

Pasākums tika organizēts projek-
ta Nr.2020.LV/ĢDP/14/06 „Ģimenes 
spēks- kopā izzināt, ieraudzīt, ie-
saistīties!“ tiek īstenots ar Sabied-
rības integrācijas fonda finansiālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekta kopējās izmak-
sas ir 6490 EUR.

Sagatavoja Biedrība ‘’Silta sirds’’  
sadarbībā ar biedrību ‘’Jāņa 

Āboliņa sporta klubs’’ Lauru, 
Andru un Ilzi

Uzsākta projekta „Āra LED 
video ekrāna uzstādīšana 
Kūku ciematā, izmantojot 
ekotehnoloģijas” realizācija

Biedrība “InSpe” uzsākusi Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansētu un Krustpils no-
vada domes līdzfinansētu projektu 
“Āra LED video ekrāna uzstādīšana 
Kūku ciematā, izmantojot eko-
tehnoloģijas “ (Nr. 2020/AL24/8/
A019.22.02/2) īstenošanu. Projekts 
2020. gadā tika iesniegts Biedrībā 
Lauku partnerība „Sēlija” izsludi-
nātā atklātā projektu konkursā 
8. kārtā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējas attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” 6. rīcībā “Vese-
līga dzīves vide” ietvaros.

2020. gada 11. septembrī esam 
saņēmušas no Lauku atbalsta die-
nesta Viduslatvijas reģionālā lauk-
saimniecības pārvaldes lēmumu 
par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu. 

Projekta mērķis: Uzstādīt publis-
ki pieejamu āra LED video ekrānu 
Kūku ciematā, izmantojot ekoteh-
noloģijas veicinot veselīga dzī-
vesveida un sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanu, pakalpojumu pieeja-
mību, kvalitāti, informācijas sasnie-
dzamības uzlabošanu, kā arī iedzī-
votāju drošumspēju palielināšanu.

Rezultātā, Kūku ciemata centrā 
tiks uzstādīts āra LED video ekrāns,  
kas ļaus iedzīvotājiem būt infor-
mētiem, kopīgi skatīties filmas, 
sporta pārraides, koncertus, celt 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti ne tikai 
pilsētās, bet arī lauku teritorijā. Šīs 
projekts uzlabos kultūras / sporta 
pasākumu saturisko piedāvājumu, 

veicinās iedzīvotāju informētību, 
vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves 
kvalitātes uzlabošanos. 

Ekrāns darbosies no saules pa-
neļu saražotās alternatīvās enerģi-
jas/elektrības. Tas pirmkārt, ļaus sa-
mazināt energoatkarību. Otrkārt, 
saules enerģija ir ļoti drošs enerģi-
jas avots no investīciju viedokļa, jo 
pārskatāmā nākotnē netiek prog-
nozēta tās izzušana un šis enerģi-
jas veids kļūs par galveno enerģijas 
avotu, pateicoties tās potenciālam 
un priekšrocībām. Būtiski, ka saules 
baterijām vai saules kolektoriem 
praktiski nav nekādu uzturēšanas 
un apkalpošanas izmaksu.

Līgums par ekrāna uzstādīšanu 
noslēgts ar SIA “LED DIZAINS”, sa-
vukārt saules paneļus sistēmu ierī-
kos AS “LATVENERGO”.

Projektu finansē Eiropas lauk-
saimniecības fonds lauku attīstībai, 
kas veido  90 % no kopējām attie-
cināmajām izmaksām, līdzfinansē-
jums 10 %.

Projekta attiecināmās izmaksas 
ir 24691.45 EUR, no tām 22222.31 
EUR ir publiskais finansējums, un 
2469.14 EUR ir Krustpils novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības minis-
trija un Lauku atbalsta dienests. 
Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai pieejams Eiropas Komisijas 
tīmekļa vietnē: http://ec.europa.
eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm

Biedrības “InSpe” valdes locekle
Jeļena Hnikina

Meistarklase laikmetīgās mākslas 
iepazīšanai Antūžu pamatskolā

Programmas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros mākslinieces Aijas Princes 
un Daigas Kaufmanes vadītajā darb-
nīcā Antūžu pamatskolas skolēni 
paplašināja savas zināšanas un iegu-
va prasmes personīgās identitātes 
izpētē un izpratnē caur gleznošanu, 
izmantojot dažādu krāsu sajaukša-
nas tehniku un radīto darbu analīzi. 
Darbs ar krāsainajām smiltīm ir nepa-

redzamu izaicinā-
jumu pilns. Vien-
mēr sanāk ierau-
dzīt kaut ko līdz 
šim nezināmu. Šīs 
darbnīcas mērķis 
bija pieņemt šos 
izaicinājumus, 
pārrunāt, pamek-
lēt un pamēģināt 
dažādus veidus, 
kā, izmantojot sī-
kus akmentiņus, 
dabas materiālus 
un krāsainās smil-

tis radīt pievilcīgus mākslas darbus. 
Meistarklases sākumā mākslinieces 
pastāstīja par savu pieredzi, dažā-
dām pieejām, māksliniekiem un viņu 
radītajiem darbiem, par saviem radī-
tajiem starpdisciplinārajiem darbiem 
un bagāto pieredzi. Tālāk sekoja iepa-
zīšanās ar dalībniekiem un praktisku 
uzdevumu došana, rosinot radošo 
domāšanu, savstarpēju uzticēšanos, 

atbrīvošanos un koncentrēšanos, ik-
viens tika aicināts radīt savu glezniņu.  
Darbošanās ar dabas materiāliem ir 
ļoti radoša, izzinoša un arī nomieri-
noša. Dalībnieki radīja savus mākslas 
darbus, ļoti pozitīvā gaisotnē raisījās 
sarunas, un noslēgumā ikviens darb-
nīcas dalībnieks varēja iesaistīties 
radīto mākslas darbu prezentācijā 
un apspriešanā. Radošās darbnīcas 
noslēgumā visi atzinīgi novērtēja ie-
pazīto daudzveidīgo mākslas valodu 
un laikmetīgās mākslas iedarbību 
pavisam jaunā redzējumā. 

Dienas noslēgumā visi izjuta gan-
darījumu par iespēju kopā baudīt 
šo skaisto, brīnumaino laikmetīgās 
mākslas pasauli. Katrs skolēns varēja 
izdarīt secinājumus par to cik unikāls 
un neatkārtojams ir katra radītais 
mākslas darbs. 

Antūžu pamatskolas
direktora vietniece izglītības jomā 

Aija Ozoliņa

Rudentiņš bagāts vīrs!
Vīpes pamatskolas skolēni kopā 

ar saviem skolotājiem gaidot Miķeļ-
dienu veidoja āra kompozīcijas iz-
mantojot dabas materiālus. Skolēni 
aizrautīgi iesaistījās kompozīciju vei-
došanā. Skolas apkārtne ar skolēnu 
un pedagogu radošumu pārvērtās 
daudz krāsaināka.  Rudens pelēcīgo 

dienu padarot skaistāku un gaišāku.
Paldies skolēniem un skolotājiem 

par ieguldīto darbu un krāšņajām 
rudens veltēm, kuras izgrezno skolu!

Vīpes pamatskolas direktore
Liene Upeniece
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Ne asakas
Krustpils novada pašvaldība  sa-

darbībā ar laikrakstu “Brīvā Daugava” 
šogad startēja Zivju fonda projektu  
konkursā un guva atbalstu sabied-
rības informēšanai par zivju resursu 
pētījumiem, to racionālu un sau-
dzīgu izmantošanu, atražošanu un 
aizsardzību. No aprīļa  līdz oktobrim 

vismaz reizi mēnesī Krustpils nova-
da informatīvajā izdevumā “Krustpils 
Novadnieks” un novada mājaslapā 
www.krustpils.lv, kā arī laikrakstā 
“Brīvā Daugava un interneta vietnē 
varējāt lasīt materiālus, kas sagatavoti 
projekta ietvaros. Tajos stāstījām par 
Krustpils novada publisko un privāto 

ūdeņu apsaimniekošanu, par paveik-
to un iecerēto šajā jomā, par zivju 
resursu papildināšanu un sargāšanu, 
intervijas ar prasmīgiem zivju ķērā-
jiem, reportāžas no makšķerēšanas 
sacensībām un jauno makšķernieku 
skolas un daudz ko citu. Šajā numurā 
– pēdējā tematiskā lapa ”Ne asakas!”, 

kas sagatavota projekta ietvaros.  
Krustpils novads un visa Jēkabpils 
apkārtne ir  bagāta ar ūdeņiem un 
zivīm, un daudz kas palicis neapska-
tīts un nepastāstīts, tādēļ materiālu 
publikācijas par šīm tēmām ”Brīvajā 
Daugavā” turpināsies arī pēc projekta  
beigām. 

Nav iemeslu samazināt makšķerēšanas noteikumu 
ievērošanas kontroli  

Kā ar Zvejniecības li-
kuma un Makšķerēša-
nas, vēžošanas un zem-
ūdens medību  notei-
kumu ievērošanu sokas 
Krustpils novadā   stāsta 
novada Vides un civilās 
aizsarszības dienesta 
vadītājs Ilmārs Luksts. 

Vaicāts cik bieši dienesta 
darbinieki izbrauc reidos, I. 
Luksts stāsta , ka  šādu sta-
tistiku neveic,  bet pie kāda 
no ūdeņiem darbinieki ir 
katru dienu. 

– Vēl pirms dažiem ga-
diem dienesta  lielākā  
rūpe  bija nelikumīgā tīklu 
likšana, īpāši pavasarī  ziv-
ju nārsta laikā. Tad regulāri 
braucām   reidos un ķē-
rām  tīklu licējus. Pēdējos 
gados to skaits ir samazi-
nājies, taču šopavasar bija 
aktivizējušies cemmerētāji 
Daugavā. Pārsvarā cemme-
rēts tiek zivju ziemošanas 
bedrēs, viena no iecienītā-
kajām vietām ir Aiviekstes 
ieteka Daugavā (grīva), kā 
arī vairākus cemmerētājus 
pieķēr Daugavā Jēkabpilī  
pilsētas teritorijā. Cemme-
rēšana ir  loma iegūšana  
ar aizliegtu metodi, zivi  
aizcērtot aiz kādas ķermņa 
daļas  - vēdera vai muguras. 
Nezinātājam, šīs darbības 
var izskatīties pēc spinin-
gošanas, tikai cemmerējot 
mānekļa vietā tiek izman-
toti lieli trīsžuburu āķi un 
smagi svini, kā arī, izvadot 
šo konstrukciju,  tiek izda-
rīti asi  cirtieni. Cemme-
rēšana  dabai nodara pat  
lielāku ļaunumu nekā tīklu 
likšana, jo pats cemme-
rētājs iegūst tikai mazāko 
daļu aizķerto zivju, bet lie-
lākā daļa  sakropļota paliek 
Daugavas dzelmē.  Visbie-
žāk tiek aizcemmerēti līņi, 
plauži, līdakas, kā arī sami. 
Šīs nelegālās metodes pie-
kopēji, kā varētu likties, ne 
vienmēr ir no sociālā riska 
grupām, bet ir arī pašpie-
tiekamas  strādājošas per-
sonas, kurām šī nodarbe 
sagādā prieku, atšķirībā no 
pirmajiem, kuriem šīs rū-
pala piekopšana nodroši-

na ikdienas alkohola devu. 
Lielākā daļa pārkāpēju die-
nestam ir labi zināmi un 
daudzi ir pieķerti atkārtoti. 
Kopējais pārkāpumu skaits 
ar gadiem tomēr samazi-
nās. Pagašajā ziemā nebija 
ledus, tāpēc nevajadzēja 
pārbaudīt zemledus mak-
šķerniekus, toties pirmais 
cemmerētājs noķerts jau 
februārī. Pārkāpējs bija sa-
ķēris līņus. Bezledus ziemās 
zivju ziemošanas bedres ir 
neaizsargātas no šādas 
nelikumīgas zivju ieguves 
metodes  piekopējiem. 
Pārsvarā pārbaudām no-
vada publiskos ezerus un 
Daugavu, bet pavasaros 
cenšamies  sekot līdzi arī 
tam, kas notiek Neretas 
upē,  kas atbilstoši Civilliku-
mam ir privāta ūdenstilpe, 
– stāsta I. Luksts. 

Atklāt nelikumīgu  tīklu 
ir samērā viegli, bet no-
ķert maluzvejnieku, kas to 
ielicis, jau nav tik vienkārši 
– nereti inspektoram dau-
dzas stundas jāgaida, kad 
pārkāpējs nāks  to pārbau-
dīt. 

–  Mans uzstādījums sev 
un dienesta  darbiniekiem 
ir, ka nav māksla izņemt 
zvejas tīklu, bet ir jāsagaida  
pārkāpējs, jo tad efekts ir 
daudz lielāks.  Lai to veiktu,  
ir jābūt zināmām iemaņām. 
Ilgākais slēpnī pavadītais 
laiks ir  36 stundas.Toreiz 
gan  šis laiks tika dalīts uz 
diviem inspektoriem, – 
stāsta dienesta vadītājs.  

Lielākā daļa pārkāpumu 
tiek atklāta, pateicoties 
modernajām tehnoloģijām 
–  kamerām, droniem.  Die-
nestā ir  tikai trīs darbinieki, 
kam bez zvejas noteikumu 
kontroles jāveic  arī daudz 
citu  pienākumu, tādēļ  jau-
nāko tehnoloģiju pielieto-
šana  ļoti atvieglo darbu. 
Vietās, kur uzstādītas ka-
meras, ir pieaudzis atklā-
to pārkāpumu skaits. Šīs 
modernās iekārtas maksā 
dārgi, un Krustpils novads 
bez  ievērojama Zivju fon-
da finansiāla atbalsta to 
diez vai varētu iegādāties. 

Pirms trim nedēļām jaudī-
ga kamera uzstādīta arī Je-
kabpilī zem tilta. Pagaidām 
tā gan nevienu pārkāpumu 
neesot  fiksējusi. 

Cilvēki savus ieradumus 
nemaina tik ātri kā  in-
spektori  vēlētos. Baļotes 
ezers, kas ar savām karpām   
kļuvis slavens ne tikai visā 
Latvijā, bet arī kaimiņval-
stīs, tiek uzraudzīts burtiski 
dienu un nakti, bet vienal-
ga ir makšķernieki, kas cen-
šas iegūt vairāk zivju nekā 
atļauts. Izvairīties no soda 
viņiem  ir praktiski neie-
spējami. Licencētās mak-
šķerēšanas organizētājiem 
liela problēma ir panākt, 
lai tiktu nodotas licences 
ar uzrādītu lomu. Šogad 
licences tiekot  aizpildītas 
un nodotas apzinīgāk, to-
mēr  prognozes ir, ka 2020. 
gadā nodoto licenču skaits 
nepārsniegs 60% no pār-
doto  skaita. 

Vaicāts, vai inspektori 
nesaskaras arī ar maluzvej-
nieku  vai pārkāpēju drau-
diem, dienesta vadītājs 
stāsta, ka draudēts tiek bie-
ži, bet dienesta puiši  īpašu 
uzmanību tam nepievērš. 
Šo gadu garumā fizisku 

spēku pārkāpēja aizturē-
šanai ir vajadzējis pielietot 
tikai vienu reizi, un tajā 
gadījumā nāciess iesaistīt 
arī Valsts policiju. Nereti 
reidos nācies  piedzīvot arī 
vienu otru kuriozu.

– Esot  reidā  Daugavā 
un braucot ar laivu starp 
Rogāļu gravu  un Neretas 
ieteku Daugavā, inspek-
tori krastā pamanīja kādu 
makškernieku.  Braucot lē-
nām ar iemērktu “kaķi”  (ie-
rīci, iegremdētu tīklu atklā-
šanai), viņi virzijās  uz mak-
šķernieka pusi. Nedaudz 
novēšušies, un  makšķer-
nieks pēkšņi nez kur pa-
zudis. Tas protams radīja   
aizdomas, ka copmanim ir 
kaut kas no inspektoriem 
slēpjams. Puiši izcēlās kras-
tā  un pamanīja, ka  mak-
šķernieks zālē  nometies 
guļus un mēģina paslēp-
ties.  Ja jau slēpjas, tad  būs 
kāds nopietns pārkāpums 
un jāķer ciet! Veicot asa 
sižēta filmas cienīgus ma-
nevrus, paslēpju cienītāju 
izdevās  noķert. Inspektori  
sāka skaidrot apstākļus, un 
izrādās, ka uz šādām izda-
rībām cilvēku mudinājusi 
mājās aizmirsta makšķerē-

šanas karte.  Lasītājiem vē-
los teikt, ka par šādu pārkā-
pumu visbiežāk pakratām 
tikai ar pirkstu un mukt nav 
vērts.  Zvejniecības likums  
par to  paredz tikai brīdinā-
jumu,  – stāsta I.Luksts. Sa-
vukārt pēdējais nopietnais 
pārkāpums fiksēts pagāju-
šajās brīvdienās   Daugavā 
pie dārzkopības  koopera-
tīva “Veselība” Lašos, kur in-
spektori uzgāja  45 metrus 
garu zvejas  tīklu. Kamēr 
tika atbrīvotas un atlaistas 
tīklā ieķērušās zivis, iespē-
jamais tīkla saimnieks  ieai-
rēja Daugavā ar savu laivu. 
Pierādīt, ka nelikumīgais 
zvejas rīks pieder tieši šim 
cilvēkam, protams, vairs  
nebija nekādu iespēju, jo 
viņš iunspektorus redzēja 
un tūklam netuvojās. Tīkls 
gan tika izņemts un iznīci-
nāts.

Šī gada laikā Krustspils 
novada vides un civilās 
aizsardzības dienesta dar-
binieki ir sastādījuši 20 pro-
tokolus par makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpumiem. 
Vai tas ir maz vai daudz,  
grūti spriest. Skaidrs ir viens 
– tur, kur ir stingra kontro-
le, tur ir arī mazāk pārkā-

pumu. Jāpiebilst, ka so-
dus pārkāpējiem neuzliek 
Krustpils novads. Sastādītie 
protokoli tiek nodoti Dau-
gavpils reģionālajai vides 
pārvaldei, kas arī lemj par 
soda apmēriem. Vēžošanas 
un zemūdens medību no-
teikumu pārkāpumi šogad 
nav fiskēti. Tāpat  pārbau-
dīti ir arī pašpatēriņa zvejas 
murdi,  un pārkāpumi nav 
konstatēti. 

– Jāpiemin, ka mūsu   
darbības reģions ir Krust-
pils novada teritorija un 
Jēkabpils pilsētas teritorijā 
esošā Daugava. Jau vairāku 
gadu garumā slēdzam sa-
darbības līgumu ar pilsētu, 
kurā  ir paredzēta samak-
sa  par uzraudzību. Cilvēki 
zvana arī no citiem nova-
diem par pārkāpumiem  
Vīķezerā, Daugavā Sēlpilī, 
Vārzgūnes ezerāu citur. 
Diemžēl mūsu pilnvaras tik 
tālu  nesniedzas. Pārkāpēji 
arī  labi apzinās, kuros ūde-
ņos ir kontrole un kuros 
nav, tādēl arī tik  daudz sū-
dzību no apkārtējo novadu 
ūdeņu apmeklētājiem, – 
sarunas nobeigumāsaka I. 
Luksts.

 Šīm Daugavas iemītniecēm  palaimējās – pēc atbrīvošanas no maluzvejnieku tīkla tās  varēja atgriezties Daugavas dzelmē.
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Krustpils novada ezeros ielaiž karpas, līdakas un zandartus

Katru gadu novada 
ūdenstilpēs  tiek papildināti 
zivju resursi – gan lai sagla-
bātu un uzlabotu zivju sa-
biedrības kvaltāti, gan par 
prieku makšķerniekiem. Iz-
ņēmums nebija arī šis gads.

Pie visdāsnākā papildinā-
juma ticis  Baļotes ezers, un 
tas ir likumsakarīgi, jo no tā 
makšķernieki izņēmuši ie-
vērojamu zivju daudzumu, 
pārsvarā  karpas. Spriežot 
pēc nodotajām licencēm,  
mājās aiznestas 4 tonnas šo 
kulināri augstvērtīgo zivu. 
Šis skaits vēl ievērojami pie-

augs, kad būs nodotas arī 
gada licences. Pie tam nav 
teikts, ka makšķernieki, kas 
par lomiem nav ziņojuši, tie-
šām neko nav arī noķēruši.
Lai kompensētu izņemto 
zivju daudzumu, ezerā šo-
gad ielaistas teju deviņas 
tonnas karpu. Trīs tonnas 
tika ielaistas jau maijā. No 
tām 500 kg ar svaru 3-4 kg, 
bet 1500 kg ar svaru 2-3 kg. 
Jūnijā ezerā jaunu mājvietu 
atrada  3000 kg karpu, bet 
oktobrī vēl 2000 kg   ar vidē-
jo svaru 2-3 kg.  Visbeidzot 
oktobrī divas reizes ielaistas 

ievērojama izmēra zivis, kas 
nākamajā karpu makšķerē-
šanas sporta sezonā priecēs 
sportistus – 900 kg zivju sva-
rā no 7 līdz 10 kg piegādāja 
zivju audzētāji no Skrundas, 
savukārt  1000 kg  ar pieci-
niecēm atceļoja no Jēkab-
pils uzņēmēja Mārtiņa  Sviļa 
karpu dīķiem Zasā. Zasas 
dīķus pret Baļotes ezera pla-
šumiem nomainīja arī kāda 
16,5 kg smaga karpu mam-
ma. Milzenei pirmo reizi 
ezera vēsturē dots arī vārds 
– Nesija. Cerams, ka pa zie-
mu Nesija pārāk neizkritīsies 

un līdz pirmajiem karpu ma-
čiem būs vēl pieņēmusies 
svarā un atrādīsies kādam 
veiksminiekam. Šādas lielas 
zivis kalpo kā magnēts, kas 
ūdenstilpei piesaista arvien 
vairāk sportiskas makšķerē-
šanas piekritēju. Jāpiebilst, 
ka, copējot Baļotē, karpas, 
kas smagākas par 3 kg, lomā 
paturēt aizliegts.  Ielaisto 
karpu iegādi pilnībā finansē-
ja Krustpils novads. Daļa no 
līdzekļiem iegūti, realizējot 
makšķerēšanas licences. 

Pagājušajā nedēļā Baļotes 
ezerā tika ielaisti arī 18 tūk-
stoši zandartu mazuļu. Zan-
darts ir vēl viena zivs, kas rai-
sa makšķernieku interesi par 
šo ezeru. Karpu makšķerēša-
nas mačos nereti smuki zan-
darti ķeras uz boilām, bet 
vietējie copmaņi nereti pie 
šīs gardās zivs tiek,  uz āķa 
liekot kukurūzu. Ielaistie ma-
zuļi ir svarā līdz 30 gramiem. 
Izdzīvojušie jau pēc gada 
būs 15-20 cm gari, savukārt 
pēc pieciem gadiem pie 
labvēlīgiem apstākļiem tie 
jau varētu sasniegt 40 cm, 
un turpat jau ir arī 45 cm, 
kad zandartus var paturēt 
lomā. Vismaz tā šīs zivs aug-
šanas ātrums tiek aprakstīts 
literatūrā. 

Savukārt citos novada 
ezeros šonedēļ ielaisti līdaku 
mazuļi. Ildzenieka ezeram  
tikuši  2600 līdacēni, Marin-
zejas ezeram  - 7000, Lauke-
zeram - 5000. Pašlaik līdz 30 

gramiem smagie plēsoņas 
par mājās ņemamu lomu 
(50 cm) izaugs 3-5 gadu lai-
kā. 

Gan zandartu, gan līda-
ku  mazuļu iegādi finansēja 
Zivju fonds un novada paš-
valdība, turklāt pirmā iegul-
dījums sastāda 90% no visas 
summas. Mazuļu iepirkumā 
uzvarēja un  tos  piegādā-
ja Kūku pagasta zemnieku 

saimniecība “Kalves”. 

 Līdz šim Baļotē lielākā noķertā karpa svērusi 12 kg. Varbūt jau pavisam drīz kāds noķers 
vairāk nekā pudu smago Nesiju un labos rekordu. 

 Zandartu  mazuļien jāaug vismaz pieci gadi, lai tie sasniegtu 
minimālo lomā paturamo garumuu 45 cm. 

Materiālu publikāciju atbalsta:

Lappusi sagatavoja 
Juris Šteinbergs

Svētki skolotājiem

Tradicionāli oktobrī tiek 
svinēta Skolotāju diena. 
Krustpils pamatskolā to šajā 
gadā svinējām 2.oktobrī. 
9.klases šo dienu gaidīja ar 
nepacietību un satrauku-
mu. Tā bija iespēja klātienē 
iepazīt skolotāja darbu, pār-
liecināties par savu prasmi 
uzstāties publikas priekšā.

Devītklasnieki no rīta pie 
ieejas skolā, skanot roman-
tiskai mūzikai, sagaidīja sko-
lotājus, vēlēja skaistu šo die-
nu un dāvināja saldumus. 
Pēc tam visi pulcējāmies, 
lai sveiktu kopīgi skolotājus. 
Uzrunu skolas kolektīvam 
teica skolotāju dienas direk-
tore-9.klases skolniece, Līva 

Ieviņa. Viņa aicināja skolē-
nus, pateikties vārdos par 
skolotāju ieguldījumu nā-
kotnes labā, jo tieši izrunāts 
vārds spēj iemiesot patiesu-
mu un atklāt to valodu, kurā 
runā tūkstošiem siržu.

Pirms Skolotāju dienas, 
klases izteica savas domas 
kāpēc katrs skolotājs būtu 
fanošanas vērts. Un šajā 
svētku pasākumā to uzzinā-
ja arī skolotāji. Tas sagādāja 
patīkamas emocijas un da-
žus arī dzirdētais patīkami 
pārsteidza.

9.klase bija sacerējusi 
pasaku par Neparastu die-
nu skolā, kurā skolotāju at-
bildes un domas izskanēja 

kā populāru dziesmu frag-
menti. Skolotāji un skolotāji 
dziedāja dziesmām līdzi un 
atraktīvākie pat uzdejoja. Kā 
jau visās pasakās viss bei-
dzās labi.

Protams kā katros svētkos 
bija padomāts arī par dā-
vanām. Katram skolotājam 
tika dāvināts viņa horosko-
pa zīmei atbilstošs Skolotāju 
horoskops un personalizēts 
lineāls, lai visus rezultātus 
var precīzi izmērīt.

Skolotāji pēc tam devās 
uz robotikas stundu, kuru 
vadīja 9.klases skolēni Raivis 
un Rinalds. Skolotāji iepa-
zina Ozobotu un aizrautīgi 
zīmēja viņam pārvietošanās 

trasi. Izmēģināja kā ir vadīt 
robotiņu un piedalīties ro-
botu cīņās. Vairākums sko-
lotāju šādā nodarbībā pie-
dalījās pirmo reizi. Skolotāji 
bija ļoti azartiski.

Dienas noslēgumā, de-
vītklasnieki dalījās par pie-
dzīvoto, iejūtoties skolotāju 
lomā. Visi atzina, ka diena 
bija izdevusies, būt par sko-
lotājiem ir paticis. Daži iztei-
ca viedokli, ka vēlētos apgūt 
skolotāja profesiju, jo darbs 
ar bērniem ir sagādājis prie-
ku.

Krustpils pamatskolas 
kolektīvs

Sūnu pamatskola un akcija 
„Labo darbu nedēļa”

2020.gada7.oktobri Sūnu 
pamatskolas 1.-4.klases sko-
lēni kopā ar audzinātājām 
nolēma pavadīt darot labus 
darbus „Labo darbu nedē-
ļa” ietvaros.  Šajā saulainajā 
dienā mēs visi devāmies 
uz Ābeļu pagastu, biedrību 
„Ūsiņš”. Mūs sagaidīja smai-
dīgā  zirgu saimniece Ieva 
Jase. Sākumā mēs tikām 
iepazīstināti ar zirgiem – uz-
zinājām kā tiek doti vārdi, 
kāds ir viņu raksturs, kas ie-
tilpst zirgu ēdienkartē, kā arī 
kā tiek kopti zirgi. Bērni va-
rēja zirgus paglaudīt un pa-
cienāt ar līdzpaņemtajiem 
gardumiem.

Pēc mazās ekskursijas , 
čakli arī pastrādājām –  tika 
sagrābtas lapas, kuras aiz-
vesta uz komposta kaudzi, 
kā arī savākti kritušie āboli. 
Tie tika sabērti maisos, lai 
vēlāk varētu pamielot zirgus 
ar šo kārumu. 

Diena bija saulaini silta, 
un mūsu visu garastāvoklis 
bija tāds pats, jo bijām izda-
rījuši labu darbu. Esam prie-
cīgi par padarīto un veiksim 
labus darbus arī turpmāk!

Sūnu pamatskolas 
4.klases audzinātāja

 Agrita Zolberga
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Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā
Novembrī

vīpes pagastā
15. novembrī plkst. 15.00 
Latvijas valsts svētku koncerts kopā ar Normundu Ķieti un Initu 
Āboliņu. Ieeja tikai ar bezmaksas ielūgumiem, ko varēs saņemt no 
9.11. Vīpes klubā ,rezervējot pa t.n.29243812 (Kristīna)

Krustpils pagastā
13. novembrī plkst. 19.00
Krustpils pagasta kultūras namā Latvijas valsts svētku koncerts 
Krustpils pagasta iedzīvotājiem „LAIMĪGĀ ZEME“ Grupas „Galakti-
ka“ izpildījumā. Ieeja koncertā ar bezmaksas kartēm, kas saņemtas 
Krustpils pagastā no 9.11. Vietu skaits ierobežots.

18. novembrī plkst.17.00 
LĀPU GĀJIENS uz Krustpils pagasta atpūtas placi. Lūgums sekot 
turpmākai informācijai. 

variešu pagasts
21. novembrī plkst.19.00 
Antūžu KN sumināsim pagasta iedzīvotājus apaļās jubilejās.
Plkst.19.15 Latvijas dzimšanas dienas koncerts kopā ar Andri Skuju 
“Dzimtai zemei” . Bezmaksas ielūgumus varēs saņemt no 9.11. 
Antūžu KN - tel.20263815 Jana - un Variešu pagasta pārvaldē - tel. 
26321351 Anita. Vietu skaits ierobežots.

Atašienes pagasts
11. novembrī plkst. 19.00 
Atašienes kultūras namā “Annas sāta” Valsts svētku ieskaņas kon-
certs - dzied Ilze Grēvele-Skaraine, Dainis Skutelis. Lai saņemtu 
bezmaksas ieejas kartes, interesēties kultūras namā vai zvanot pa 
t.n. 28805705.

No 15. novembra 
Atašienes kultūras namā “Annas sāta” apskatāma TLMS “Dubna“ 
izstāde “Zili meži, zaļi lauki, vidū Dubna rotājās”. 
Izstādes atklāšana 15. novembra plkst. 12.00. 

Kūku pagasts
14.novembrī plks.17:00
Brīvdabas estrādē „Mārdadzis“ koncerts „Mūsu dziesmas Latvijai“ 
ar Gintas Krievkalnas, Mārtiņa Ruska, Kristapa Kievkalna (taustiņi) 
un Ērika Upenieka (ģitāra) piedalīšanos. Ieeja bez maksas ievērojot 
visus valstī noteiktos ierobežojumus.

ĀRIJA ŠEĻAGA
27.09.2020. (82)

JEĻENA BOGDANOVA
01.10.2020. (74)

HARIJS LIEPIŅŠ
02.10.2020. (74)

KRuStPILS NOVADA 
DzImtSARAKStu 
NODAĻĀ REģIStRētIE  
mūžīBĀ AIzGĀJuŠIE 
IEDzīVOtĀJI

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Laime ir ligzdā, 
kur daudz bērnu, 

kur draudzīgi dala azaidu 
un kopīgi pārdzīvo 
bēdas un priekus. 

Un, ja jūs tam neticat, 
paklausieties 

gavilējošās putnu balsīs, 
kas atskan plaukstošā 

pavasara mežā.
/ Kārlis Skalbe /

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts 

3 jaundzimušie  –  
t.sk. 1 meitene,  2 zēni.

Sirsnīgi sveicam vecākus 
un vēlam izturību! Lai bērniņi aug 

veseli un laimīgi!

Es caur tevi uzzināju, 
kādu sirdi sevī nesu, 

kāda tajā ir priekš tevis 
baltas saules pilna vieta. 

Es caur tevi uzzināju, 
kādi dvēselē ir zvani 

un kā tie par tevi zvanīt 
var ar lakstīgalas balsi.

(O. Vācietis.)

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 laulības. 

                                                                     
Lai vienmēr jūsu dzīves 

ceļā lēkā saules stari, kas 
dienu no dienas liek ticēt 

mīlestībai!


