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Jau kļavu lapas sārtojas,
Jau rindā dzērves kārtojas.
Uz siltām zemēm dzērves trauc,
Mūs šodien visus skola sauc.
(J.Osmanis)

Šogad mācību gadu uzsākām mazliet citādāk, bet ar 
tikpat lielu prieku! Izglītības iestādes ir veikušas visus 
nepieciešamos pasākumus, lai skolēni un skolotāji jus-

tos droši un varētu pilnvērtīgi veikt savus pienākumus  - mācīt un mācīties.
Jaunajā mācību gadā visiem Krustpils novada pedagogiem vēlam izturību, 

sapratni un darba prieku. Lai izdodas rast dzirdīgas ausis un papildināt audzēkņu 
zināšanu pūru!

Skolēniem – nezaudēt mācīšanās prieku, pacietību un radošumu! Lai jaunais 
mācību gads nes košas idejas un vēlmi tās piepildīt! 

Krustpils novada pašvaldība 

Novēlu mums visiem labu veselību. Lai 

šajā mācību gadā, attīstot savas prasmes un 

pieredzi, piedzīvojam daudz skaistu brīžu, 

ikdienu pavada smaids, sirds siltums un 

savstarpējā sapratne! 

Antūžu 
pamatskolas direktors 

Ziedonis Ozoliņš

Jaunais mācību gads- tās ir jaunas iespējas  radīt 
jaunas idejas, meklēt ceļu to realizēšanai ,rast jaunus 
domubiedrus un draugus,  attīstīt savas prasmes un 
pieredzi. Uzsāksim  j2020./2021.mācību  gada  cēlienu 
ar gaišu noskaņojumu, ar labām domām un vēlmi 
radoši, bet mērķtiecīgi darboties, jo “ir viegli mācīties 
no tāda cilvēka kas māca mūs vairāk ar savu piemēru 
nekā ar gudru vārdu palīdzību, ir viegli noteikt ceļa 
virzienu, ja ir kāds, kas rāda mums ceļojuma karti un 
palīdz atklāt tās takas, kas visdrošāk noved pie mērķa 
ir brīnišķīgi ,ja ir kāds, kas uzslavē mūs tad, kad esam 
bijuši vislabākie….” (M. Engelbreita)

Visiem skolēniem ,pedagogiem ,vecākiem un skolas 
darbiniekiem vēlu  radošu ,atbildīgu, veiksmīgu sadarbību  un izturības pilnu jaunu 
2020./2021.mācību gadu. Paldies pedagogiem ,skolas darbiniekiem un vecākiem, kas at-
bildīgi un mērķtiecīgi gatavojušies jaunajam 2020./2021. mācību gadam. 

 Sūnu pamatskolas direktore  Inese Ziediņa

Līdz ar pirmo lapu zeltu un ābolu sārtumu tuvo-
jas zinību diena – 1.septembris.  Sveicot jauno mācī-
bu gadu uzsākot, gribētu vēlēt daudz radošu panā-
kumu, interesantus pasākumus un gudrus , čaklus 
un mācīties gribošus bērnus. Lai mācību gads būtu 
spilgts, pozitīvu emociju caurstrāvots. Lai vasa-
ras saules siltums visu nākamo mācību gadu tiek 
saglabāts sirdī un dāsni dāvāts apkārtējiem. Lai 
skolotājiem ir daudz radošu ieceru un nerimstošs 
spars tās īstenot, lai skolēni ar aizrautību apgūst 
jaunas zināšanas un vecākiem ir gandarījums par 
bērnu sasniegumiem.

Skolas ir noilgojušās pēc bērnu čalām, soļu dipoņas, 
skanīgiem smiekliem un klusām nopūtām! Vai tiešām mēs 
nesatikāmies veselu pus gadu!!! Cik ļoti bērni pa šo laiku 
ir izmainījušies- krietni pastiepušies, daudzi jau garāki 
par savām klases audzinātājām, citi kļuvuši nopietnāki! 
Dažus pat grūti pazīt! Prieks un lepnums! Pilnīgi gribētu 
apkampt, bet nē- jāsavaldās! 

 Lai sadarbība, prieks un radošs gars valda ne tikai 
visās skolās, bet arī mājās! Lai stipra veselība visiem- gan 

lieliem, gan maziem! Būsim aktīvi, radoši, atbildīgi un rūpīgi šajā mācību gadā!

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Līga Zalāne

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskai-
tes punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradu-
mus, lai izvirzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne 
mirkli, neatlieciet uz rītdienu, bet dariet jau šodien! 
Esiet aktīvi un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet 
darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik 
interesanta, cik paši mēs to vēlamies!

Krustpils pamatskolas direktore 
Vija Stiebriņa

“Asteres košas dārzos kad zied, 
Gājputnu klaigas gaisā kad skan, 
Vasara projām tad steidz, 
Skola bērnus atkal jau sveic. 
Koši ziedi un skanīgi smiekli, 
Mīļas, biklas un smaidīgas sejas. 
(..)” 
(L. Liepdruviete.) 
Klāt jaunais 2020./2021. mācību gads. Novēlu, lai tas būtu pilns prieka, jau-
nu zināšanu un sasniegumu.  
Lai pietiek enerģijas, neatlaidības, sapratnes, iedvesmas un radošuma.

Vīpes pamatskolas direktore Liene Upeniece

Pa mazu, šauru taciņu
Kas ved gar klinšu malām

Mēs kopā lēni uzkāpsim
Līdz Lielā kalna galam.

Tur pašā augšā debesis
Un tas, ko katrs aiznes…
Pa mazu, šauru taciņu

Var ejot sasniegt zvaigznes.
                     /G.Račs/

     Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads un gaisā virmo satraukums – kā 
būs? Ar jauno pilnveidoto mācību saturu un pieeju pakāpenisku ieviešanu skolās un 
jaunu veselības drošības standartu nodrošināšanu skolās, kas ir ne tikai ieteikums, bet 
arī vajadzība. Lai mēs sasniegtu savu mērķi, ir būtiska mūsu sadarbība starp skolu, 
skolēnu un vecākiem.

     Šogad Mežāres pamatskola ir koši uzposusies un gaida atgriežamies savus iemīt-
niekus – čaklus un mācīties gribošus skolēnus un smaidošus ar saules enerģiju piepil-
dītus, inovatīvus skolotājus.

     Lai kopā mums izdodas veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzīvot, strādāt un radīt, lai 
savstarpējā sapratne un darba mīlestība palīdz sasniegt plānotās virsotnes!

Mežāres pamatskolas direktore Ilona Golovceva

Variešu sākumskolas direktora p.i. Veniranda Spule

SVEICAM JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!



2    2020. gada SEPTEMBRIS

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/11
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā”

APSTIPRINĀTI
             ar Krustpils novada pašvaldības domes

                                                                                        2020. gada 17. jū-
nija lēmumu

(sēdes protokols Nr. 9, 16. punkts)
PRECIZĒTI

ar Krustpils novada pašvaldības domes
2020. gada 19. augusta lēmumu

(sēdes protokols Nr. 14, 12. punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

sabiedriskās kārtības pārkāpumus Krustpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā un sodus par tiem, kā arī to institūciju 
kompetenci, kuras veic administratīvo pārkāpumu procesu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana 

publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot galēju 
nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus;

2.2. zaļā zona – novada teritorijā esošie zālieni, apstādīju-
mu teritorijas un parki.

II. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi
3. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – piemēro nau-

das sodu līdz desmit naudas soda vienībām.
4. Par mazgāšanos vai veļas mazgāšanu publiskās ūdens-

tilpēs – piemēro naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda 
vienībām. 

5. Par transportlīdzekļa mazgāšanu vietās, kur notekūde-
ņi neattīrīti var nokļūt atklātās ūdenstilpēs vai ūdens kana-
lizācijas tīklos, un transportlīdzekļa remontēšanu publiskā 
lietošanā esošā teritorijā, izņemot remontēšanu piespiedu 
apstāšanās gadījumā – piemēro naudas sodu no trim līdz 

divdesmit naudas soda vienībām.
6. Par ugunskuru kurināšanu, naktsmītņu ierīkošanu un 

telšu uzstādīšanu publiskā lietošanā esošā teritorijā, kurā 
nav speciāli šādām darbībām ierādīta vieta vai nav saņemta 
pašvaldības atļauja – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

7. Par pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzek-
ļiem pa pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekš-
zemes publisko ūdeņu un tās valdījumā esošo ūdeņu ledu 
– piemēro naudas sodu no piecām līdz četrdesmit naudas 
soda vienībām. 

8. Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes, malkas 
un citu krāvumu novietošanu nekustamam īpašumam pie-
gulošā publiskā lietošanā esošā teritorijā bez pašvaldības 
atļaujas – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 
personām līdz desmit naudas soda vienībām, bet juridiska-
jām personām no desmit līdz simtu četrdesmit naudas soda 
vienībām. 

9. Par ubagošanu tuvāk par 30 metriem no tirdzniecības 
vietām (veikaliem, kioskiem u.tml.), valsts vai pašvaldību 
iestādēm, uz ietvēm, laukumiem, ceļa braucamās daļas, sa-
biedriskajā transportā vai tā pieturvietās (izņemot vietas pie 
dievnamiem, kur ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās or-
ganizācijas vadība) – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz trīs naudas soda vienībām. 

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
10. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izska-
tīšanai veic Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors,  
pagasta pārvaldes vadītājs vai Vides un civilās aizsardzības 
dienesta amatpersona.

11. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības 
Administratīvā komisija.

IV. Noslēguma jautājums
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašval-

dības 2010.gada 16.jūnija saistošos noteikumus Nr. 2010/15 
"Krustpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi".

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta nepieciešamības pamatojums - sagatavots 
jauns saistošo noteikumu projekts, jo grozījumu apjoms 
pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu Nr. 
2010/15 normu apjoma. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 
43.panta pirmās daļas 4.punktam, dome ir tiesīga izdot sais-
tošos noteikumus par sabiedrisko kārtību. 2020. gada 1. 
jūlijā stājies spēkā Administratīvās atbildības likums, tādēļ 
nepieciešams izdot saistošos noteikumus, kas atbilstu Ad-
ministratīvās atbildības likuma normām.

Īss projekta satura izklāsts - saistošie noteikumi nosa-
ka sabiedriskās kārtības pārkāpumus, par kuriem piemēro-
jams sods, un administratīvā pārkāpuma procesu un lietas 
izskatīšanu. Naudas sodi ir izteikti naudas soda vienībās un 
noteikts, ka administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Krustpils novada pašvaldības izpilddi-
rektors vai pagasta pārvaldes vadītājs.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu - neietekmē.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - nav attiecināms.

Informācija par administratīvajām procedūrām - per-
sonas var griezties Krustpils novada pašvaldībā par saistošo 
noteikumu piemērošanu.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - 
nav bijušas.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Apstiprina direktores Mežāres 
un Vīpes pamatskolās, Vīpes 
pamatskolai – jauna skolas direktore

Kārtējā domes sēdē, 
19.augustā,  Krustpils nova-
da domes deputāti pieņē-
ma lēmumu iecelt par Me-

žāres pamatskolas direktori 
Ilonu Golovcevu, bet par 
Vīpes pamatskolas direktori 
– Lieni Upenieci. 

Krustpils novada dome 
27.jūlijā izsludināja preten-
dentu pieteikšanos uz at-
klātu konkursu uz Krustpils 
novada Vīpes pamatskolas 
un Mežāres pamatskolas di-
rektora amatiem. 

Uz Mežāres pamatskolas 
direktora amatu pieteicās 
viens pretendents, bet uz 
Vīpes pamatskolas direktora 
amatu – divi pretendenti. 

Komisija, veicot Vīpes pa-
matskolas un Mežāres pa-
matskolas direktoru amata 
kandidātu izvērtēšanu, no-
lēma virzīt uz domes sēdi ie-
celšanai Vīpes pamatskolas 
direktora amatā -  kandidāti 
Lieni Upenieci, savukārt Me-
žāres pamatskolas direktora 
amatā – kandidāti Ilonu Go-
lovcevu.

Domes sēdē deputāti 
vienbalsīgi lēma atbalstīt 
abas amata kandidātes un 
uzsākt darba tiesiskās attie-
cības no 2020.gada 31. au-
gusta. 

Justīne Iie
 Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Biedrība “InSpe” īstenos jauniešu 
projektu programmā “PuMPuRS”

Biedrība “InSpe” jau sep-
tembrī uzsāks programmas 
“PuMPuRS” projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!” 
īstenošanu, par ko noslēgts 
līgums ar Krustpils novada 
pašvaldību.

Projekta mērķis – izman-
tojot neformālas mācīšanas 
aktivitātes, veicināt Krustpils 
novada jauniešu iniciatīvu 
un līdzdalību savas dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un in-
teresi par aktīvu un veselīgu 
dzīves veidu, tādejādi veido-
jot vēlmi turpināt mācības 
izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas laiks: 
6 mēneši, 01.09.2020. – 
28.02.2021.

Plānotās projekta aktivi-
tātes:

• Veselīgi ēd! – izglītojo-
šā nodarbība par veselīgu 
un pareizu uzturu. Veselīgu 
ēdienu gatavošanas meis-
tarklases.

• Atmet smēķēšanu un 
citus kaitīgos ieradumus! 
Domā pozitīvi! Sports un 
traumas! – Diskusijas un sa-
runas. Profesionāļu vadībā 

uzzināt iespējas atturēt sevi 
no piesaistes nelabvēlīgiem 
paradumiem (dopinga, nar-
kotiku, nikotīna, alkohola lie-
tošanas). Pārrunas par tēmu 
- savstarpējās attiecības: 
attiecības ģimenē, skolā vai 
darbā ļoti lielā mērā ietek-
mē cilvēka garastāvokli, viņa 
vēlmi uzturēties attiecīgajā 
vidē. Ja attiecības skolā vai 
darbā nav labas, ir konflikti, 
tad cilvēks uz darbu iet ne-
labprāt, viņš ir stresā, saīdzis, 
kas ļoti lielu iespaidu dod arī 
uz viņa veselību. Traumas 
sportā psiholoģiskie aspekti.

• Sporta ekspedīcija! - eks-
kursija, kur ietvertas izzino-
šas un sportiskas aktivitātes, 
sporta organizāciju un skolu 
apzināšana. Kopā paredzē-
tas trīs ekspedīcijas.

• Nodarbojies ar fiziska-
jām aktivitātēm! - kopā ar 
jauniešiem tiks izplānots un 
noorganizēts sporta pasā-
kums Krustpils novadā.

Aicinām jauniešus sekot 
līdzi publicētai informāci-
jai Krustpils novada mājas 
lapā, sociālajos tīklos un 

piedalīties daudzveidīgajās 
projekta aktivitātēs. Būs in-
teresanti!

Aktivitātes tiek realizētas 
ESF projekta „Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” (PuM-
PuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” projekta “Sports 
iedvesmo, vieno un motivē!'' 
ietvaros . Projekta līguma Nr. 
10-114.5/20/30.

Šo jaunatnes iniciatīvas 
projektu pilnībā finansē Ei-
ropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Projektu “Sports iedves-
mo, vieno un motivē!” realizē 
biedrība „InSpe” sadarbībā ar 
Krustpils novada pašvaldību.

Biedrības “InSpe” valdes 
locekle Jeļena Hnikina 
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Vīpē turpinās apmācības aušanā Viļumsona stellēs

Amatniecības centrs “Mā-
zers” turpina projekta īsteno-
šanu, kura laikā tiek apgūta 
aušana Pētera Viļumsona 
pusautomātiskajās stellēs.

Šī gada jūnijā uzsākta pro-
jekta “Notvert un paturēt 
gaistošo. Pētera Viļumsona 
steļļu uzbūves, darbības un 
aušanas principu apguve.” 
īstenošana. Pirmajā projek-
ta posmā stelles sakārtotas 
darbam, ievilkts audums un 
iesākta aušana, kā arī aizva-
dīta pirmā no divām tautas 
daiļamata meistara Māra 

Maniņa lekcijām.
20. jūnijā aizvadītajā lekci-

jā klausītāji tika iepazīstināti 
ar visdažādāko steļļu vēsturi 
pasaulē un to mehānismu 
attīstību līdz pat mūsdie-
nām. Praktiskajā daļā tika 
apzinātas Viļumsona pusau-
tomātisko steļļu detaļas un 
novērtēts Vīpes amatnieku 
iesāktais diegu ievilkšanas 
process. Kā pirmajā vieso-
šanās reizē atzina audējs 
Māris Maniņš, amatniecības 
centrā esošo Viļumsona steļ-
ļu tehniskais stāvoklis ir ļoti 
labs, vien trūkst dažu oriģi-
nālo detaļu. 

Augusta nogalē un rude-
nī turpinās regulārās nodar-
bības aušanā skolotājas Mai-
jas Kulakovas vadībā. To lai-
kā dalībniekiem būs iespēja 
izgatavot savu perfokarti, 
izstrādāt auduma tehnisko 
zīmējumu un noaust raksta 
paraugu. Kā ierasts, arī šis 
projekts noslēgsies ar izstā-

di amatniecības centra zālē. 
Izstādē ,,Pētera Viļumsona 
steļļu raksti” būs aplūkoja-
mas nodarbībās apgūtās 
audzēkņu prasmes. 

Projekts “Notvert un patu-
rēt gaistošo. Pētera Viļumso-
na steļļu uzbūves, darbības 
un aušanas principu ap-
guve.” tiek īstenots “Latvijas 
valsts mežu” un Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstītās 
“Zemgales Kultūras prog-
rammas 2020” ietvaros. Tas 
tiek īstenots līdz 2020. gada 
15. decembrim un kopu-
mā sastāv no 80 apmācību 
stundām. Projektu konkur-
sā piešķirtais finansējums ir 
1200 eiro. Plašāka informā-
cija par dalību nodarbībās, 
sazinoties ar amatniecības 
centru “Māzers” – pa tālruni 
26611297, e-pastā mazers@
krustpils.lv vai sociālajos tīk-
los.

Sagatavoja Jānis Dzimtais
Vīpes amatniecības

 centrs ,,Māzers”
mazers@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība turpinās ESF projektu nr. 9.2.4.2/16/I/012 „Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem”

Krustpils novada paš-
valdība projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/012 „ Veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem” ietva-
ros ir saņēmusi pozitīvu atzi-
numu no Centrālās finanšu 
un līgumu aģentūras un 
Veselības ministrijas kā atbil-
dīgās iestādes par projekta 
vienošanās grozījumiem 
Nr.4. Vienošanās grozījumi 
stājušies spēkā ar 2020.gada 
27. maiju, tas ir ar dienu, kad 
aģentūrā tika saņemts vie-
nošanās grozījumu piepra-
sījums.

Vienošanās grozījumi 
Nr. 4 paredz:

• projekta darbību īsteno-
šanas laiks pēc Vienošanās 
noslēgšanas ir 81 mēnesis, 
tas ir, līdz 2023.gada 31.de-
cembrim;

• projekta kopējie izdevu-
mi: 132 257,00 EUR (viens 
simts trīsdesmit divi tūk-
stoši divi simti piecdesmit 
septiņi euro un 0 centi), ESF 
finansējums: 85 % no attie-
cināmajiem izdevumiem, 
nepārsniedzot 112 418,45 
EUR (viens simts divpadsmit 
tūkstoši četri simti astoņ-
padsmit euro un 45 centi),  

valsts budžeta finansējums: 
15 % no attiecināmajiem 
izdevumiem, nepārsniedzot 
19 838,55 EUR;

• projekta mērķis: Uzlabot 
veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpo-
jumu pieejamību Krustpils 
novada iedzīvotājiem, īpaši 
teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riska 
pakļautajiem iedzīvotājiem, 
īstenojot veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumus.

Lai samazinātu mirstības 
koeficientu un uzlabotu sa-
biedrības veselības rādītājus, 

projekta ietvaros plānots īs-
tenot mērķtiecīgus un secī-
gus kompleksus veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumus galveno 
riska faktoru samazināšanai 
tādās jomās kā veselīga uz-
tura lietošana, fizisko aktivi-
tāšu veicināšana, atkarību 
mazināšana, garīgās vese-
lības veicināšana un profi-
lakses uzlabošana. Projek-
ta darbības tiks vērstas uz 
Krustpils novada iedzīvotā-
jiem, it īpaši teritoriālās, so-
ciālās atstumtības un naba-
dzības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām. Sociālās 
atstumtības un nabadzības 
riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupas veido bērni, trūcīgie 
un maznodrošinātie, bez-
darbnieki, personas ar inva-
liditāti un seniori, kas vecāki 

par 54 gadiem;
sākot ar 2020. gadu tiks 

uzsākti slimību profilakses 
pasākumi, kas sevī ietvers 
jaunas, bezmaksas projekta 
aktivitātes:

 • lekciju pusaudžiem un 
jauniešiem par atkarībām 
un to ietekmi uz veselību;

 • lekciju par seksuālo un 
reproduktīvo veselību;

 • lekciju par sirds un asins-
vadu slimību profilaksi;

• nodarbību ciklu “Kā uz-
labot veselību sēdoša darba 
veicējiem”;

 • nometnes pusaudžiem 
un jauniešiem;

•veselīga dzīvesveida no-
metnes vecākiem ar bēr-
niem; 

• ekskursijas Krustpils no-
vada pensionāriem; 

• aktīvās atpūtas pasāku-

mus; 
• vingrošanas nodarbību 

ciklus pieaugušajiem;
 orientēšanās pasākumi 

apvidū ģimenēm ar bēr-
niem; 

• ūdens aerobikas nodar-
bības;

•  vecāku atbalsta grupas 
nodarbības.

Lai iegūtu informāciju par 
plānotajiem pasākumiem to 
norises vietām un laikiem lū-
dzam sekot Krustpils nova-
da informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks” un 
Krustpils novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē: https://
www.krustpils.lv

Projekta vadītāja
 Solvita Čandere, 

e-pasts: solvita.candere@
krustpils.lv, 

tālrunis: 20288062

“Sajūti dabu” Variešos
Variešu pagasta biedrī-

ba “Aloksnīte” 20. augustā 
uzsāka Krustpils novada 
pašvaldības atbalstītā pro-
jekta “Justies labāk, dzīvot 
– kvalitatīvāk!” lekciju ciklu. 
Pirmā lekcija šajā ciklā - par 
savvaļas augu netradicio-
nālu izmantošanu veselīgu 
produktu radīšanā un  ve-
selības stiprināšanai pirts 
procedūrās. Lektore Ligita 
Elksnīte no Aknīstes nova-
da ir mājražotāja, profesio-
nāla pirtniece, augu pazi-

nēja. Katram augam, kas 
aug viņas lauku mājas “Vil-
kapurvi” plašajā apkārtnē- 
mežā, pļavā, laukmalā, Ligi-
ta prot atrast pielietojumu. 
Viņa zina, kuros augos un 
kad visvairāk ir cilvēka or-
ganismam nepieciešamu 
vielu, kādu labumu var ie-
gūt no augu pumpuriem, 
lapām, saknēm. Ligitai līdzi 
paņemta liela soma ar da-
žādām burciņām:  sīrupi, 
pulveri, tējas, tinktūras, 
ziedes, skrubji. Klātesošie 

varēja tos nogaršot un “ 
pārbaudīt uz savas ādas”. 
Viņa atradusi pielietojumu 
pat koku un krūmu mizām, 
skujām, augu saknēm, tie ir 
dabas līdzekļu koncentrāti, 
tāpēc produktiem izvēlēts 
zīmols “Sajūti dabu”. Ligita 
ir izmēģinājusi un atdzī-
vinājusi senču gatavotos 
produktus, piemēram, pa-
garšojam viņas pašas au-
dzēto cukurbiešu sīrupu. 
Bet ir arī izmantotas mazāk 
zināmas augu īpašības. 

Klausītāji uzzina, no kura 
auga var iegūt feromonus, 
no kura- dabas aspirīnu vai 
antiseptisku līdzekli, kurš 
dod jaunības enerģiju, bet 
dažu augu aromāts padara 
cilvēku viegli ietekmēja-
mu. Ligitai patīk eksperi-
mentēt un pielietot iegū-
to pieredzi un zināšanas 
jaunu produktu radīšanā. 
Viens no jaunākajiem Ligi-
tas produktiem ir žāvētas 
ogas ar medu, bet šogad 
uzsākta augu fermentēša-

na. Lekcijas noslēgumā uz-
zinām, kādi ir populārākie 
pirts skrubji, kā sagatavot 
un lietot pirts slotas, kā arī 
dabūjam pērienu. Neska-
toties uz to, dalībnieku at-
sauksmes ir pozitīvas:

• Papildināju zināšanas 
par augiem un to pielieto-
šanu ikdienā

• Uzzināju par tējām, 
tinktūrām, patika pirts 
tēma

• Patīkami klausīties, ie-
pazināmies, nogaršojām 

sīrupus, tinktūras, noteikti 
kādu uztaisīšu

• Paldies par jauko vaka-
ru, ko biedrība organizēja, 
bija labs, noderīgs stāstī-
jums, patika

Nākošās lekcijas par 
emocionālā līdzsvara attīs-
tīšanu un nostiprināšanu, 
sevis izzināšanu, par to, kā 
uzlabot pašsajūtu būs sep-
tembrī un oktobrī.

Anita Putka,
Biedrība “Aloksnīte”

“Krustpils novada izglītības iestādes uzsāk jauno 
mācību gadu sakoptā un drošā mācību vidē”

Ar lieliem raibiem otru 
triepieniem koku zaros ir 
pienācis rudens un jaunais 
2020./2021. mācību gads! 

Krustpils novada  skolas 
ir lēmušas, ka jaunajā mā-
cību gadā skolēni mācīsies 
klātienē, ievērojot visus 
drošības pasākumus. Pārlie-
cināties par skolu gatavību 
uzņemt skolēnus un veik-
smīgi uzsākt jauno mācī-
bu gadu 20.augustā devās  
Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 
kopā ar Krustpils novada 
pašvaldības izpilddirektoru 
Raimondu Spēku, novada 
deputātiem – Dainu Kalvi, 
Aiju Veteri, Elīnu Serkovu, 

visu Krustpils novada skolu 
direktoriem un Jēkabpils 
novada izglītības pārvaldes 
vadītāju Andu Ķiploku.

Apmeklējot izglītības ies-
tādes tika pārrunāti skolās 
veiktie remontdarbi un uz-
labojumi. Brāļu Skrindu Ata-
šienes vidusskolā ir uzsākta 
centralizētās siltuma apgā-
des izbūve. Uzsākot jauno 
mācību gadu darbi turpinās, 
bet tie netraucēs skolēnu ik-
dienu. Tiek plānots, ka sāko-
ties jaunajai apkures sezonai 
darbi tiks pabeigti. 

Tāpat visās skolās tika 
pārrunāti klašu izvietoju-
mi, pusdienu pārtraukumu 
un stundu organizēšana. 

A.Ķiploka skaidroja, ka klā-
tienes mācību procesā visos 
izglītības līmeņos jāievēro 
nepieciešamie drošības pa-
sākumi – jānodrošina sav-
laicīga informācija, jāievēro 
higiēna, personiskā veselī-
bas stāvokļa uzraudzība un 
distancēšanās. 

Skolu direktori kopā ar 
pašvaldību ir noteikuši kār-
tības skolās, lai pēc iespē-
jas mazinātu skolēnu un 
skolotāju inficēšanās riskus. 
Krustpils novada izglītības 
iestādes uzsāk jauno mācī-
bu gadu sakoptā un drošā 
mācību vidē. 

Kopumā Krustpils novada 
izglītības iestādēs jauno mā-
cību gadu iesāks 505 izglīto-
jamie, no tiem 41 skolēniem 
tas būs pirmais mācību 
gads.  Savukārt pirmsskolā 
durvis vaļā vērs 128 audzēk-
ņi.

Justīne Iie
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

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

Iepriekšējo gadu pieredze lie-
cina, ka sabiedrības informēša-
nas pasākumi sniedz lielu iegul-
dījumu Krustpils novada ūdens-
tilpju un to zivju resursu racionā-
lākai apsaimniekošanai. Lai tur-
pinātu informēt sabiedrību par 
pasākumiem Krustpils novada 
Baļotes ezera zivju aizsardzības 
nodrošināšanai un paaugstinātu 
zināšanu līmeni par jauno kārtī-
bu, kā tiek organizēta licencētā 
makšķerēšana Baļotes ezerā, tika 
izdots informatīvs buklets  par 
ezera apsaimniekošanu, zivju re-

sursiem un vides aizsardzību. 
Buklets „Baļotes ezers” izdots 

3000 eksemplāros, plašākai sa-
biedrībai tas ir pieejams pašval-
dības iestādēs, makšķerēšanas 
licenču pārdošanas vietās, pie 
Krustpils novada Vides un civilās 
aizsardzības dienesta speciālis-
tiem.

Krustpils novada pašvaldība ar 
šo informatīvo pasākumu vēlas 
veicināt izpratni par nepiecie-
šamību saudzīgi izturēties pret 
Baļotes ezera ekosistēmu. Bukle-
tā iekļauta vispārīga informācija 
par Baļotes ezeru, informācija 
par licencētās makšķerēšanas 
noteikumiem un vides un dabas 
resursu aizsardzības 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 
izdevumi, mācību vai izziņu li-
teratūra, informatīvi izglītojoši 
televīzijas raidījumi un radiorai-
dījumi” projekta “Sabiedrības 
informēšanas pasākuma organi-
zēšana Krustpils novada Baļotes 
ezera zivju resursu racionālākai 
un saudzīgākai izmantošanai” ie-
tvaros.

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

Angelīna Tukiša, tūrisma un 
jaunatnes lietu speciāliste

Ne asakas
Krustpils novada pašvaldība 

sadarbībā ar laikrakstu «Brīvā Dau-
gava» šogad startēja  Zivju fonda 
projektu konkursā un guva atbal-
stu sabiedrības informēšanai par 
zivju resursu pētaījumiem, to ra-
cionālu un saudzīgu izmantošanu, 

atražošanu un aizsardzību. Līdz 
oktobrim vismaz reizi mēnesī avī-
zē atradīsiet tematisko lapu «Ne 
asakas!», kā arī atsevišķus mate-
riālus, kas sagatavoti projekta ie-
tvaros. Tajos stāstīsim par Krustpils 
novada publisko un privāto ezeru 

un upju apsaimniekošanu, par 
paveikto un iecerēto šajā jomā, 
par zivju resursu papildināšanu 
un  sargāšanu, intervijas ar pras-
mīgiem zivju ķērājiem,  reportāžas  
no makšķerēšanas sacensībām un 
daudz ko citu. Šajā numurā piedā-

vājam jau piekto tematisko lapu, 
kas sagatavota projekta ietvaros. 
Materiāli tiek publicēti laikrakstā 
“Brīvā Daugava” un laikraksta mā-
jaslapā bdaugava.lv,  kā arī Krust-
pils novada mājaslapā www.krust-
pils.lv.

Mazs ezeriņš ar smagu raksturu
Krustpils novadā ir vairāki lieli 

labi apsaimniekoti publiski eze-
ri, taču vēl vairāk ir mazu privā-
tu ezeriņu, kas arī ir   nozīmīgs 
dabas resurss. Viens no tiem ir 
Medņu jeb Ungurmuižas ezers 
Variešu pagastā. Ezers pieder ap-
kārtējo zemju  īpašniekiem. Kā 
tas ir, kad tev pieder ezers, stāsta 
viens no viņiem – «Ezerkalnu» 
saimnieks Osvalds Driķis. 

– Ezeram esam vairāki  īpaš-
nieki. Zemesgrāmatā  to ierak-
stījām tikai pirms pāris gadiem. 
Zeme pieiet pie ezera, kāpēc 
lai nepaņemam arī ezeru īpa-
šumā? No īpašniekiem es vienī-
gais esmu tāds pa īstam kaislīgs  
makšķernieks. Nekādas kopīgas 
programmas, kā ezeru  apsaim-
niekot, pagaidām mums nav, – 
saka  O. Driķis. 

Par zivīm saimnieks stāsta, ka 
tās ezerā iekšā ir, bet neķeras. 
Sevišķi slikti esot bijuši pēdējie 
divi gadi. Arī makšķernieku esot  
mazāk nekā agrāk, kad brauca 
copmaņi no Variešiem un pat 
no Jēkabpils. Tagad, ja kāds arī  
piestāj, tad tikai pāris stundas 
pamakšķerē un aizbrauc. Vairāk 
zivju kārotāju esot ziemās, kad ir 
ledus.  Pagājušajā ziemā uz ledus 
varēts uziet tikai trīs dienas. Pir-
majā bijuši pat kādi 15 zemledus 
copmaņi.  

Ezera krasts vairākās vietās 
pret mājām  izpļauts, bet tagad 
daudzviet tik  ierastās zīmes «Pri-
vātīpašums» un aizliegumu mak-
šķerēt nekur neredz. 

– Pret makšķerniekiem iztura-
mies liberāli. Mēs jau te visi no-
spriedām: kurš jau nu stāvēs klāt 
un visus trenkās. Projām nevienu 
nedzenam. Protams, gadās, ka 
aiz tiem palikusi arī kāda pudele 
vai citi atkritumi, bet tos tad arī 
savācam. Katram  jau līdzi neiz-
skriesi.  Mēs gan vienmēr savu 
ezeru esam pieskatījuši, arī tad,  
kad tas vēl nebija mūsu īpašumā. 
Ja manījām, ka kāds liek tīklus,  
paši apkārtējie ņēmām vainīgos 
pie dziesmas, –  stāsta «Ezerkal-
nu»  saimnieks.

Pieredzējušais makšķernieks 
zina stāstīt, ka ezerā mīt asari, lī-
dakas, raudas, līņi, karūsas. Agrāk  
no Saukas ezera esot vedis un ie-
laidis plaužus. Daudz esot arī sīko 
zivju, kuru sugu gan tā īsti nemaz  
nezinot nosaukt. Pagājušogad 
ielaiduši arī mazus baltos amū-
rus, bet pagaidām nekāds efekts 
no tā neesot pamanīts. Mazais  
ezeriņš savulaik iegājis vēsturē 
ar to, ka te izvilkta Latvijas rekor-
da sudrabkarūsa. Rekords gan 
sen kā labots, bet karūsas  ezerā 
esot. Osvalds stāsta, ka pērn  ti-
cis pie 1,6 kg smaga eksemplāra.  
Savulaik makšķerējot neesot bijis 
glābiņa no plaukstas lieluma  ka-
rūsiņām, bet pēdējā laikā ķeras 
švaki. Nez kur esot pazudušas. 
Pērn ķērušies arī līņi – pusotra, 
divus vai pat divarpus kilogra-
mus smagi. Bet ne šogad... Vienu 
mazliet virs kilograma  7.  maijā 
gan esot izvilcis. 

– Es te zvejoju no bērna kājas, 

bet tā arī ezeru neesmu «atko-
dis». Neko ar to nevar saprast 
– ne pēc vējiem, ne pēc tempe-
ratūras nekad nevar zināt, kad 
zivīm būs apetīte.  Zivis jau iek-
šā ir, bet neķeras.  Varbūt kaut 
kas ezerā arī ir mainījies, jo pē-
dējos divos gados ūdens kļuvis 
ļoti skaidrs. Agrāk tas bija tumši 
brūns, bet tagad visu līdz pašam 
dibenam var skaidri saskatīt. Ie-
priekš visa ezermala bija nosē-
ta ar bebru alām, bet tagad tie 
nez kur pazuduši.   Ķimikālijas 
te neviens apkārtnē uz laukiem  
traki negāž. Jādomā, ka ezerā arī 
daudz neietek, lai gan  zāļu ir vai-
rāk nekā agrāk, –  stāsta  O. Driķis. 

Vaicāts, vai kādreiz te redzēts 
arī kāds zivju inspektors, copma-
nis zina stāstīt,  ka aizpagājušo 
ziemu bijuši gan –  pašu Krust-
pils novada  puiši.  Pārbaudījuši 
makšķerēšanas kartes, lomus, 
ūdu skaitu.  

Nelielajā ezerā zivis ziemās 
vairākkārt slāpušas. Stāstītājs at-
ceras, kā kolhoza laikos  glābuši 
raudas un ar piena mašīnu vedu-
ši uz Timsmales ezeru. Bebru alās  
salīdušas līdakas, un tās varējuši 
ar rokām izvilkt. Arī salīdzinoši 
nesen, šķiet, pirms gadiem sep-
tiņiem,   zivis stipri slāpušas – tā, 
ka pavasarī viss ezera dibens bijis 
balts. 

– Zivis ar katru gadu uzvedas 
arvien dīvaināk. Varbūt tās ie-
spaido siltais laiks ziemās. Vienu 
gadu janvāra beigās labi uz bļit-
kas ņēma  līdakas. Noķēru vienu, 
aiznesu mājās un skatos – tai jau 
ikri dalās ārā. Kur tas dzirdēts, ka 
līdaka janvārī nārsto! – brīnās O. 
Driķis.

Runājot par līdakām, «Ezerkal-
nu» saimnieks pastāsta, ka pagā-
jušogad viņa radagabals Ilmārs 
šepat ticis pie deviņnieces. Ilgi 
esot cīnījies, kamēr dabūjis ārā. 
Pamatīgas  zaļsvārces Medņu 
ezerā esot bijušas vienmēr – kol-
hozu laikos pat tādas, ka gumijas 
zābaku rīklē bez grūtībām varēts 

Medņu ezerā sveši makšķernieki parādās reti, vairāk – ziemā. Autora foto
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iebāzt. Līdakām labs nārsts 
bijis pērn, jo mazo līdaciņu 
esot ļoti daudz. 

– Pēdējos gados veselī-
ba vairs nav tik stipra  un 
makšķerēju retāk, bet ag-
rāk četros no rīta jau sēdēju 
laivā uz ezera. Tas man bija 
kā likums. Diennakti varēja 
man ēst nedot,  lai tik tie-
ku zvejot.  Kādreiz braucu 
makšķerēt arī uz Sāvienu, 
Lubānu,  Aivieksti pie Ļau-

donas.  Variešnieki  vairāk 
copē Aiviekstē zem Kriev-
ciema HESa. Dažreiz tur lī-
menis ir tā kā zemāks, nekā 
vajadzētu, bet zivis tomēr 
arī ir. Vienu ziemu bijām 
ar draugu Marinzejas eze-
rā. Tur tā pati nelaime, kas 
mūsu ezerā – eholote rāda, 
ka zivju  daudz, bet izvilkt 
nevar, – pukojas O. Driķis. 

Tā pēc Osvalda stāstītā, 
notiek mazajā  ezeriņa, kas 

iespiests starp apkārtē-
jiem pauguriem un ir labi  
pamanāms, braucot pa 
Jēkabpils–Ļaudonas ceļu, 
apsaimniekošana.  

Mazliet citādākās domās 
ir  Osvalda kaimiņš Alvis 
Beinarovičs. 

– Kopumā ezeram ir 
septiņi īpašnieki. Esam 
mazliet apspriedušies un 
kaut kādas domas  par 
ezera apsaimniekošanu ir. 
Kaut vai par simboliskas 
makšķerēšanas maksas ie-
kasēšanu, – saka Alvis.  

Pagaidām gan katrs kop-
jot savu krasta daļu un vā-
cot makšķernieku atstātos 
mēslus, un to neesot maz. 
Šogad savākuši desmit 
200-litrīgos maisus tikai ar 
plastmasas  pudelēm vien. 
Iespējams, ka tomēr dibi-
nāšot apsaimniekošanas 
biedrību. Vēl neesot skaidri 
arī visi juridiskie jautājumi, 
ko īpašnieki var darīt savā 
ezera daļā un ko – nē. Pa-
gaidām nav arī domāts par 
zivju ielaišanu Medņu eze-
rā. Tur vajag palielu naudu, 

un vispirms būtu mazliet 
jāatsperas, lai varētu dar-
boties šajā virzienā.  

Tur gan Alvis piekrīt 
Osvaldam, ka pagaidām 
makšķerniekus prom no 
ezera nedzīs. Taču lielā 
mērā tieši makšķernieku 
uzvedība bieži ir tā, kas 
īpašniekiem liek izšķirties 
par ūdenstilpju vai pie-
braucamo ceļu slēgšanu 
publiskai lietošanai. Med-
ņu ezeriņā pagaidām val-
da līdzsvars starp abām 
pusēm.

Jāpiezīmē, ka savulaik tik 
populārajā datubāzē ezeri.
lv par Medņu jeb Ungur-
muižas ezeru ziņas ir visai 
skopas. Minēts vien, ka  tā 
spoguļa laukuma platība 
ir 7,9 ha, lielākais dziļums 
– 7,4 metri,  apkārtējā ap-
būve –  viensētas, ezera 
hidroloģiskais režīms – 
caurteces, un tas atrodas 
Daugavas lielbaseinā. Par 
sastopamajām zivju su-
gām datu bāze klusē.

Juris Šteinbergs

– Ezerā makšķerēju kopš bērnības, bet tā īsti to neesmu 
«atkodis», – saka «Ezerkalnu» saimnieks Osvalds Driķis.

Noslēdzies Latvijas 
čempionāts

Svētdien, 23. augustā, 
Baļotes ezerā noslēdzās 
pēdējais – trešais – Latvijas 
čempionāta posms karpu 
makšķerēšanā. Arī pirmie 
divi posmi risinājās Baļotē.
Autora Par trešā posma uz-
varētājiem mazliet negaidīti  
ar 119 kg kļuva komanda 
«NGT Latvia», kurā startē Jā-
nis Kūlītis un Einārs Markavs. 
Viņi uzvarēja gan posma 
kopvērtējumā, gan A zonā. B 
zonā ar 70 kg pirmā bija ko-
manda «Maple &  Sons», bet 
C zonā labākā bija «DAIS» ar 
107 kg lomu. 

Kopumā posmā tika iz-
vilktas 502 karpas 1414 kg 
kopsvarā. Vidējais zivs svars 
– 2,8 kg, kas ir lielāks nekā 
divos iepriekšējos posmos. 
Visas zivis atlaistas.

Var iegādāties arī vienas  
dienas makšķerēšanas kar-
tes

Trīs posmu kopvērtēju-
mā par valsts čempioniem 
paārliecinoši ar 4 punktiem  
kļuva «Amigo Carp 2», kurā 
startēja Atis Skalbergs, Ga-
tis Gašpuitis un Ēriks Tukišs. 
Pirmajos divos posmos viņi 
uzvarēja savās zonās, bet 
trešajā posmā bija otrie C 
zonā. Kopumā trijos posmos 
komanda no ezera izvilināja  
teju pustonnas karpu. Otrajā 
vietā ar 10 punktiem ierin-
dojās «Mītava», bet trešie 
finišēja «Boilie Lab». Jāatzī-
mē, ka otro vietu no devītās, 
kurā ierindojās posma uzva-
rētāji «NGT Latvia», šķīra vien 
2 punkti. 

Nākamās karpu ķeršanas 
sacensības  «Baļotes kauss»  
ezerā risināsies no 10. līdz 
13. septembrim. 

Juris Šteinbergs

Sacensību lielāko zivi  – 8,8 kg smagu  spoguļkarpu – 
pievārēja komandas «Kara +1» dalībnieki. 

Sacensību organizatoru arhīva foto

Var iegādāties arī vienas dienas 
makšķerēšanas kartes

Pēc ilgām diskusijām vai-
rāku gadu garumā beidzot   
dažādots Latvijā pieejamo 
makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kar-
šu klāsts, piedāvājot īsāka 
laikposma makšķerēšanas 
kartes, kādas ir pieejamas 
arī kaimiņvalstīs Lietuvā un 
Igaunijā. No 21. augusta in-
ternetā pieejamas vienas 
dienas kartes (cena – 1,50 
eiro) un viena mēneša kar-
tes (cena – 5,00 eiro). Jaunās 
kartes var iegādāties tikai 
internetā vietnēs   www.
makskeresanaskarte.lv un 

www.manacope.lv. 
Savukārt no 2021. gada 1. 

janvāra tiks veikta jau esošo 
karšu veidu cenu noapaļo-
šana – gada kartes cena tiks 
noapaļota no 14,23 uz 15,00 
eiro un trīs mēnešu kartes 
cena – no 7,11 uz 7,50 eiro. 

Jāatzīmē, ka vietnē 
makskeresanaskarte.lv ie-
spējams digitalizēt jau eso-
šo makšķerēšanas karti.  Pro-
cedūra ir samērā vienkārša 
– jāaizpilda noteikta forma 
un jāaizsūta makšķerēšanas 
kartes fotogrāfija. 

Materiālu publikāciju atbalsta:

Materiālus sagatavoja 
Juris Šteinbergs

Jo draudzīgāki, jo vairāk kam smaidīt!
Saulainajā 14.augustā Du-

navā, Dunavas skolas pagal-
mā norisinājās “Sēlijas no-
vadu jauniešu diena 2020”, 
kurā piedalījās jaunieši no 
septiņiem novadiem - Ak-
nīstes, Jaunjelgavas, Jēkab-
pils, Neretas, Salas, Viesītes, 
kā arī Krustpils novada.

Pasākuma sākumā jau-
nieši tika sadalīti dažādās 
komandās, lai sapazītos un 
kopīgiem spēkiem veiktu 
dažādus uzdevumus. Jau-
nieši sacentās četrās ko-
mandu sacensībās un veica 
septiņus individuālos sporta 
veidus. Dienas noslēgumā 
Krustpils novada jaunieši 
guva vairākus apbalvojumus 
gan darbojoties komandās, 
gan individuāli. Savukārt va-
kara daļu jaunieši pavadīja 
ļaujoties grupas “Brīvdiena”  
mūzikas ritiem.

Paldies visiem mūsu no-
vada aktīvajiem jauniešiem, 
kuri netaupīja ne spēku, ne 
smaidu un aktīvi iesaistījās 
visās Jauniešu dienas aktivi-
tātēs.  

Paldies Jēkabpils novada 
pašvaldībai par sirsnīgo uz-
ņemšanu un krāsainiem no-
tikumiem pilno dienu!

 Justīne Iie
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Krustpils novada kauss 2020!

Skaistajā, saulanajā die-
nā 15.augustā Līčos, Krust-
pils pagastā Mīļdzīvnieku 
biedrībā risinājās jātnieku 
sporta treniņsacensības 
konkūrā. Pateicoties Krust-
pils novada pašvaldībai un 
Krustpils pagasta pārvaldei, 
kas sniedza lielu atbalstu, 
lai sacensības notiktu kvali-
tatīvā līmenī. . Galveno lie-
lāko balvu sponsorēja Baltic 
Agro, kā arī atbalstu sniedza 
KG Latvija, Vilomx Baltic, Do-
beles Dzirnavnieks, Havens, 
Vesels zirgs, Marstall, Virši, 
Ziglietas, LŠZAA, z.s Jāņ-
kalni, Madonas karamele, 
Ippeas,skaistumkopšanas 
salons Saulespuķe un milzī-
gi skaistas burkānu buntes 
no Ritmas Krēgeres ģime-
nes uzņēmuma. Skaistumu 

jātnieku laukumā nodro-
šināja kokaudzētava Meža 
Rasas ar tūjām un ziedošām 
hortenzijām. Skaistie ziedu 
podi nāca no Sedumiem un 
Jēkabpils zieda.

Par maršrutu sastādīšanu 
rūpējās tiesnesis Egīls Broks, 
elektronisko uzskaites ie-
kārtu uzraudzīja un rūpējās 
Rikardo Saeckers. Tiesnese 
Laura Tomsone ar palīdzi 
Evitu Liepiņu sekoja līdzi 
katrai jātnieka kustībai, kas 
tika fiksēts, sekretāre Ziedīte 
Bimšteine pildīja visus rakstu 
darbus! Stjuarte Iveta Zvīdri-
ņa rūpējās par raitu jātnieku 
plūsmu uz startiem. 

Uz sacensībām ieradās 
turpat simts dalībnieku ar 80 
vareniem zirgiem, kuri ko-
pumā piedalījās 170 startos. 

Šis pasākums kuplināja līdz 
šim nebijušu lielu startēt gri-
bošu dalībnieku skaitu. Ga-
rāko ceļu vairāk, kā, 200 km 
mēroja jātniece Kate Ose 
no Ķirpju staļļiem Jelgavas 
novada. Krustpils novada 
un blakus novada dalībnieki 
teic: “Kā var neirasties uz sa-
censībām, ja notiek tik tuvu!”

Mīļdzīvnieku biedrību 
pārstāvēja 17 dalībnieki gan 
mazi un lielāki, visi drosmīgi 
devās pārvarēt šķēršļus!

Pirmais starts tika dots 
pulkstens 10:00 vadības 
maršrutam, kuru atklāja 
Mīļdzīvnieku biedrības da-
lībniece Šarlote Sekere 2,5 
gadus veca ar zirgu-poni-
ju Podziņa. Sajā maršrutā 
piedalās jaunie censoņi un 
nepieredzējuši zirgi ar pie-

redzējušiem jātniekiem. 
Mīļdzīvnieku biedrība šo 
maršrutu pārstāvēja ar 14 
dalībniekiem. Beidzoties šim 
maršrutam laukums tika sa-
gatavots 2. maršrutam, kurā 
šķēršļu augstums 60 cm. 
Pirmie devās Latvijas šķir-
nes braucamie zirgi. Pirmo 
vietu ieguva Vita Radviloviča 
ar zirgu Darfa no interešu 
kluba Henomele, otrā vieta 
Megija Milne ar zirgu Glo-
rija Lielkažoki-1, trešā vieta 
Liāna Stulpiņa ar Didy no 
Eridana, ceturtā vieta Katrī-
na Vīgupe ar zirgu Megija 
no Mīļdzīvnieku biedrības, 
veicināšanas balva Agnija 
Mudīte Gūtmane ar zirgu 
Kilimandžaro pārstāvēja 
Mīļdzīvnieku biedrību. Ap-
balvojot Latvijas braucamās 

šķirnes zirgus, maršrutā 60 
cm devās dalībnieki ar da-
žadu šķirņu zirgiem. Ļoti lie-
lā konkurencē pirmo vietu 
ieguva Krista Kuba ar zirgu 
Dance Fuksija no SIA Valmet 
Lat, otrā vieta Zane Adiene 
ar zirgu Alsu no JSK Gaita 
Vecumnieki,trešā vieta Kar-
līna Dzene ar zirgu Pērle no 
Druvas, ceturtā vieta Egija 
Martinova ar zirgu Pērle no 
Druvas, piektā vieta Elīna 
Meldere ar zirgu Darfa no 
interešu kluba Henomele, 
sestā vieta Rendija Kivkucā-
ne ar zirgu Amēlija no SIA 
Valmet Lat. Paceļot šķēršļu 
augstumu līdz 80 cm mar-
šrutā devās pirmie dalīb-
nieki un sīvā cīņā izcīnīja 
pirmās sešas godalgotās 
vietas no dažadiem Latvija 
novadiem. Pirmo vietu iegu-
va Sindija Fjodorofa ar zirgu 
Āris no z.s Priežkalni, otrā 
vieta Megija Milne ar zirgu 
Oniks no Lielkažoki-1, trešā 
vieta Alberta Zeltiņa ar zirgu 
Mormors Disney no JSK Gai-
tas Bebrene, ceturtā vieta 
Denīze Truksne ar zirgu De 
Luna no Lielkažoki-1, piektā 
vieta Yulia Vitvinova ar zirgu 
Revīzija no Sport De Lux un 
sestā vieta Loreta Umpero-
viča ar zirgu Vingeida no JSK 
Pakavs. . Maršruta sastādī-
tājs Egīls un laukuma palīgi 
Kaspars un Markuss saga-
tavoja šķēršļus nākamajam 
maršrutam līdz 100 cm.  Šeit 
kopumā startēja 30 dalīb-
nieki. Godalgoto pirmo vie-
tu ieguva Annija Elīza Stabi-
ņa ar zirgu Cavalier no bied-
rības Ūsiņš, otrā vieta Megija 

Milne ar zirgu Oniks no Liel-
kažoki-1, trešā vieta Katrīna 
Vīgupe ar zirgu Dons Lando 
no Mīļdzīvnieku biedrības, 
Vanessa Samuševa ar zirgu 
Eldorada no JSK Gaitas Ve-
cumnieki, piektā vieta Ance 
Riekstiņa ar zirgu Langolds 
no Lielkažoki-1 un godam 
nopelnīta sestā vieta Ance 
Austra Vilmane ar zirgu Ra-
kurss no JSK Pakavs. Dienai 
nonākot krietnā vakara pusē 
dalībnieki devās noslēdzo-
šajā maršrutā lai cīnītos par 
galveno balvu, kurā šķēršļu 
augstums līdz 120 cm. Pir-
mo vietu ieguva Līga Daģe 
ar zirgu Kroders biedrība 
Ūsiņš saņemot galveno bal-
vu no Baltic Agro siena ruļļu 
pārklājamo audumu, kā arī 
balvas no Havens un Dobe-
les Dzirnavnieka, otrā vie-
ta Liāna Stulpiņa ar Classik 
Touch no JSK Eridana, trešā 
vieta Annija Elīza Stabiņa ar 
zirgu Cavalier no biedrības 
Ūsiņš, ceturtā vieta Vanessa 
Samuševa ar zirgu Eldorada 
no JSK Gaitas Vecumnieki, 
piektā vieta Katrīna Vīgu-
pe ar zirgu Dons Lando 
no Mīļdzīvnieku biedrības, 
setā vieta Loreta Dišlere ar 
zirgu Campion Mar no z.s 
Priežkalni.

Paldies, dalībniekiem no 
tāliem un tuviem novadiem, 
kuri mēroja ceļu pie mums!

Mīļdzīvnieku biedrība iz-
saka pateicību visiem, kas 
mūs atbalstīja, kas palīdzēja 
ar dažādiem darbiņiem. Mēs 
visi kopā to varam! 

Zanda Bojere,
Mīļdzīvnieku biedrība

Likteņdārza un Kokneses apmeklējums vasaras izskaņā
Izslāpuši pēc pārmaiņām 

un jauniem iespaidiem savā 
ikdienas dzīvē, šobrīd ne tik 
vieglajā laikā, 29 pansionāta 
“Jaunāmuiža” klienti un 5 at-
balsta darbinieki 6.augusta 
rītā devās ekskursijā uz Kokne-
ses novadu.

Mazliet satraukti un norū-
pējušies sarunās par sevi un 
viens par otru: vai būs karsti, 
vai spēs izturēt tālo ceļu, vai 
nepiegurs staigājot, - doda-
mies ceļā.

Pirmā pieturas vieta ir Lik-
teņdārzs. Aktīvākie un zinošā-
kie klienti informācijas centrā 
sameklē ceļojuma vietas buk-
letus un izdala tos pārējiem, lai 
rastos priekšstats par to, kur 
esam ieradušies, kā radies un 
turpina veidoties Likteņdārzs.

Lēnām un atpūšoties tiek 
izstaigāts izveidotais parks, 
aplūkota iestādīto koku 
daudzveidība, izveidotie mo-
numenti un piemiņas plāk-
snes. Klientiem prieku sagādā 
fotografēšanās, saulainais laiks 
un krāšņie Daugavas  skati.

Saulītes un kopābūšanas 

sasildīti, nedaudz saguruši 
pēc 2 stundu pārgājiena pa 
Likteņdārzu, kāpjam autobu-
sā un dodamies uz nākamo 
maršruta pieturas punktu – 
Kokneses pilsdrupām un pils 
parku.

Protams, neiztiekam arī 
bez gardumu baudīšanas, ko 
līdzņemšanai ir sagādājušas 
pansionāta virtuves saimnie-

ces. Ieturējušies dodamies 
pārgājienā līdz Kokneses pils-
drupām pa pils parku, apska-
tot pa ceļam stilizēto “Pērses 
ūdenskritumu”. Vairs nav tik 
viegli, nogurums un svaigais 
gaiss liek biežāk piestāt, lai at-
pūstos, taču draugu un ceļa-
biedru iedrošinājums, atbalsts 
un palīdzība liek saņemties, lai 
dotos uz priekšu. Arī pusdie-

nas garšo labāk pēc pastaigas 
un tās tiek apēstas ar gardu 
muti.

Ir pienācis laiks doties mā-
jup! Priecīgi un noreibuši no 
svaigā gaisa un izbaudītās 
burvības dabā, kāpjam auto-
busā. Pa ceļam vēl piestājam 
pie Liepkalnu maiznīcas, kuras 
tuvumā ir izveidoti atpūtas 
objekti. Neraugoties uz nogu-

rumu, klienti ar interesi dodas 
pastaigā.

Jautāti par iespaidiem, ik-
viens izteica vēlmi nākamajā 
gadā atkal doties ekskursijā, ka 
ir ļoti paticis un daudz bijis ie-
spaidu. Klienti atzīmēja arī to, 
ka ir bijuši draudzīgi un viens 
otram izpalīdzējuši. Neiztika 

arī bez kurioziem: ekskursija 
bijusi tik laba un vērtīga, ka 
tās dēļ nav bijis žēl palikt bez 
kurpēm.

Teksta un foto autore - p/a 
“Jaunāmuiža” psiholoģe 

Velta Marija Daukste.
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Bērnu/ jauniešu nometnes Krustpils novadā 
pieskandinājušas Marinzejas pili un tās apkārtni

Vai zināt, kur dzīvo visdrau-
dzīgākie bērni???- Krustpils 
novadā!

Pēc Sociālā dienesta orga-
nizētajām vasara nometnēm 
“Vilinājums” , kuras norisinā-
jās no 13.jūlija līdz 31.jūlijam 
Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas telpās, tas ikvie-
nam no mums ir skaidrs!

Nav aprakstāma nometņu 
ikdiena pilnībā, jo tā ir tik da-
žāda un krāsaina! Ar nomet-
nes  zupas smaržu, ar iestu-
dētās izrādes “Velniņi” (pēc 
R.Blaumaņa darba “Velniņi” 
motīviem) savdabību un kat-
ra nometnē iesaistītā bērna 
prieku par paveikto apgūstot 
dejas. 

Nometnēs piedalījās  vis-
čaklākie bērni un jaunieši no 
visiem novada pagastiem, 
kuri uzkopa gājēju celiņus 

un ravēja Marinzejas pils 
apkaimē, tādējādi priecējot 
ar sava darba rezultātu. Pēc-
pusdienās bērni piedalījās 
jautros sporta pasākumos, 
pilnveidoja savas radošās 
spējas. Visvairāk visiem pa-
tika baudīt ūdens rotaļas 
Marinzejas ezerā. Un kur vēl 
noslēpumainie vakari pils 
parkā vai dziesmas un dejas 
pie ugunskura?

Nometņu darbību atbals-
tīja pagastu pārvaldes- no-
drošināja transportu, lai ik-
viens laikus nokļūtu nomet-
nes vietā, pēc tam -atpakaļ 
uz mājām. 

Bērni ļoti atzinīgi novēr-
tējuši nometņu audzinātāju 
darbu un interesantās aktivi-
tātes, kurās katrs varēja attīs-
tīt veiklību, pārbaudīt prasmi 
savstarpēji organizēties, uz-

klausīt citam citu. Nometņu 
dalībnieki ir priecīgi par ie-
spēju kopā interesanti pava-
dīt brīvo laiku!

Liels gandarījums, ka ir iz-
veidojusies laba komanda, 
kurā radoši strādā jaunieši- 

Niks Grīsniņš Grīslis, Ro-
lands Laguns un Evelīna Ru-
dzīte no Variešu pagasta, 

Andis Bramanis un Dārta 
Kristīne Ozoliņa no Vīpes pa-
gasta, 

Paula Bizauska no Kūku 
pagasta un 

Jana Lukjanova no Jēkab-
pils novada.

Sakot visiem PALDIES par 
sadarbību un lielo ieguldī-
jumu, cerot draudzīgi un 
radoši kopā strādāt arī nāka-
mās vasaras bērnu/jauniešu 
nometnēs - Inita Gādmane, 
nometņu vadītāja.

Radoši pavadīts laiks

Mūsdienu dzīves ritms pieprasa 
no cilvēka būt elastīgam un gatavam 
pārmaiņām, pastāvīgi attīstīt zināša-
nas un prasmes, būt radošiem un ak-
tīviem. Biedrība “Aloksnīte”, piesaistot 
ELFLA LEADER projekta finansējumu 
un  Krustpils novada pašvaldības 
līdzfinansējumu, šī gada 22. augus-
tā organizēja bezmaksas apmācības 
ziedu kompozīciju izgatavošanā no 
polimērmāla. Apmācību laikā ap-
gūtas jaunas zināšanas un iemaņas: 
iepazīts jauns materiāls un tā īpašī-
bas veidošanas procesā, izmēģināts, 
kā sajaukt krāsas un iegūt vajadzīgo 
toni, kā izveidot ziedu un noformēt 
kompozīciju. Polimērplastika jeb 
māls radīts Japānā, tas ir viegls, pa-
tīkams materiāls, kas padodas vei-
došanai. Apmācības vadīja Mākslas 
studijas “Marissa Fleur” pasniedzēja 

Marina Potjomkina. Viņa šīs prasmes 
apguvusi pirms desmit gadiem mā-
coties Pēterburgā, pēc tam Rīgā at-
vērusi savu studiju. Marina uzkrājusi 
lielu pieredzi un viņas darinājumus 
grūti atšķirt no īstiem ziediem vai au-
giem. Viņa veido pat līgavas pušķus. 
Visi apbrīno līdzpaņemtos ziedus, ro-
taslietas, kompozīcijas. Taču Marinas 
vadībā arī apmācību dalībnieku ro-
kās top skaists gardēnijas zieds, pēc 
tam jau sarežģītāka kompozīcija. Par 
to prieks arī pasniedzējai. Viņa atzīst: 
‘’Ļoti priecājos jūs satikt un pavadīt 
laiku tik draudzīgā atmosfērā, mani 
uzlādēja enerģija un iedvesma!”. Arī 
apmācību dalībnieki apmierināti ar 
paveikto un izsaka vēlēšanos vēlreiz 
tikties ar Marinu Potjomkinu un ie-
mācīties vēl ko jaunu.

Biedrība “Aloksnīte”

"Lauku ceļotāja" popularizētais 
pasākums "Atvērtās dienas laukos 
2020" jau kļuvis tradicionāls, aici-
not interesentus uz saimniecībām, 
kur var iepazīties ar to, kas tiek ra-
dīts laukos. Pasākuma mērķis ir po-
pularizēt  laukus, laukos audzētus, 
ražotus, gatavotus produktus, pa-
kalpojumus, kā arī ieinteresēt iedzī-
votājus iepazīt  lauku dzīvi, nobau-
dīt  lauku labumus, atrast  saimnie-
cības, no kurām iegādāties laukos 
audzētus un ražotus produktus, kā 
arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko 
var piedzīvot laukos. “Lauku ceļotā-

ja” kartē ar kārtas Nr.146 bija atzīmē-
ta Krustpils novada Variešu pagasta 
saimniecība “Duciņi”, kur saimnieko 
Ilona un Kaspars Dilāni. Šajā saim-
niecībā pasākuma mērķis pilnībā 
bija sasniegts. “Duciņos” viss notiek! 
Iepriekšējos gadus Ilona un Kaspars 
paši apmeklēja lauku saimniecības 
un skatījās, kā “atvērtās dienas” tiek 
organizētas, bet šogad paši uzdrīks-
tējās aicināt apmeklētājus pie sevis. 
Ilona un Kaspars tikai pirms diviem 
gadiem dzīvi Rīgā  iemainīja pret 
saimniekošanu savā lauku īpašumā. 
Pagājušā gada nogalē Ilona piedalī-
jās LLKC organizētajās mācībās lau-
ku jauniešiem, bet šī gada sākumā 
piedalījās konkursā „Laukiem būt!” 
ar savu biznesa ideju. Mācību laikā 
jaunieši analizēja, kādu problēmu 
atrisinās viņu izveidotais produkts. 
Toreiz Ilona dalījās savās atziņās, ka 
gatavojot mājās maltīti, svarīgi pie-
šķirt ēdienam īpašo latviskās gar-
šas buķeti. Lai piešķirtu ēdienam 
bagātīgu garšu, gatavošanas pro-
cesā tam nepieciešams pievienot 
dažnedažādus garšaugus, bet tie 
ēdienā rada lielu haosu. Pievieno-
tie pipari, lauru lapas, dilles un citi 
garšaugi traucē ēdiena baudīšanu. 
Ilonas radītais produkts- kaltētu 
garšaugu maisiņš "ieDillo" spēj or-
ganizēt haosu zupas katlā, atdodot 

zupai tikai izmantoto garšaugu ba-
gātīgo garšu, bet ne pašus garšau-
gus. Tā pielietojums ir vienkāršs - ie-
vieto maisiņu ar “Iedillo” garšaugu 
maisījumu zupas katlā, vāri, izņem 
un kompostē. Patērētājiem svarīgs 
ir produkta ērtums un parocīgums. 
“IeDillo” ir ērti izmantojams gan 
mājas apstākļos, gan brīvā dabā, 
pārgājienos, jo visi garšaugi atrodas 
vienuviet – nav nepieciešams tos 
“izzvejot”. Tagad šī ideja tiek īstenota 
un izmēģināta dzīvē. Saimniecības 
apmeklējuma laikā katram pašam 
bija iespēja izveidot savu kaltētu 
garšaugu maisiņu līdzņemšanai un 
izmēģināšanai mājās. Apmeklētā-
jiem bija iespējams apskatīties arī  
dažādu šķirņu putnus, siltumnīcas, 
kur audzē tomātus, papriku, Itāli-
jas dienvidos zināmu melones un 
gurķa krustojumu "Carosello", kas 
latviski nodēvēts par "pūkaino gur-
ķi". Pārstrādātos produktus varēja arī 
nodegustēt. Dilānu ģimenei viņu 
“Duciņos” vēl ir citas idejas, iecerēti 
projekti,  laukos būs par vienu sa-
koptu sētu un jaunu uzņēmējdarbī-
bas vidi vairāk. Viņi atzīst: ” Te ir forši 
un mums apkārt ir burvīgi cilvēki!”

Anita Putka, LLKC Jēkabpils biroja 
uzņēmējdarbības konsultante

Dilānu "ieDillo"
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Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā
Septembrī

KŪKU pAGAStĀ
5.septembrī  plkst. 
12.30 
Sporta ekspedīcija, kuras laikā 
jaunieši uzzinās par sporta ie-
spējām un aktivitātēm Krustpils 
novadā: Variešu sākumskolas 
sporta un trenažieru zālē. 
Kontaktinformācija: 29644399 
(Jeļena). 

8.septembrī  
plkst.13:00-19:00 
Apmācības jauniešiem un 
lēmumu pieņēmējiem par līdz-
dalību, tās būtību un veidiem, 
kā arī līdzdalības iespējām 
vietējā un nacionālā līmenī. 
Kontaktinformācija: Mārīte 
(29124049).

19.septembrī plkst. 
13.00 
Lekcija un meistarklase “Kā 
lēti, veselīgi un garšīgi paēst”. 
Kontaktinformācija: 29644399 
(Jeļena). 

VArIeŠU pAGAStĀ
25.septembrī 
plkst.18:00-21:00 
Zinātnieku darbnīca ģime-
nēm ar bērniem ,,LABORATO-

RIUM’’ tematiskais zinātniskais 
šovs. Eksperimenti, kuros 
pasākuma dalībniekiem būs 
iespēja piedalīties, palīdzēs 
saprast kādu no zinātniskiem 
tematiem. Dalībniekiem būs 
vieglāk atcerēties informāciju, 
jo viņi varēs visu paši ieraudzīt, 
pārbaudīt un pat pataustīt. Zi-
nātnieku darbnīca- spāres, sal-
dējuma, slaima izgatavošana. 
Kontaktinformācija: 28681859 
(Jūlija)

meŽĀreS pAGAStĀ
18.septembrī plkst. 
18:00-21:00 
Zinātnieku darbnīca ģimenēm 
ar bērniem ,,LABORATORIUM’’ 
tematiskais zinātniskais šovs. 
Eksperimenti, kuros pasākuma 
dalībniekiem būs iespēja pie-
dalīties, palīdzēs saprast kādu 
no zinātniskiem tematiem. 
Dalībniekiem būs vieglāk atce-
rēties informāciju, jo viņi varēs 
visu paši ieraudzīt, pārbaudīt 
un pat pataustīt. Zinātnieku 
darbnīca- spāres, saldējuma, 
slaima izgatavošana. Kontaktin-

Tā kā saule ābeļziedam 
Esiet savam bērnam klāt, 

Lai no jūsu mīlestības 
Viņš var mūžu darināt! 

/K. Apškrūma/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 5 jaundzimušie – 
2 meitenes un 3 zēni.

 
Sirsnīgi sveicam vecākus 

un vēlam izturību!
 

ŅIKANDROVS LEONĪDS 
01.08.2020. (71)

KLIŠĀNS JĀNIS 
04.08.2020. (91)

RUBIĶIS LEONĪDS 
08.08.2020. (63)

ZEMĪTE ILGA 
07.08.2020. (89)

SUVOROVS 
KONSTANTINS 
15.08.2020. (74)

KONDRATJEVA 
ARIJANDA  
17.08.2020. (82)

ZNOTIŅŠ ANDRIS 
13.08.2020. (57)

KRUSTpILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAļĀ REģISTRēTIE  
MūžĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 3 laulības. 

Lai vienmēr jūsu dzīves ceļā 
lēkā saules stari, kas dienu no 
dienas liek ticēt mīlestībai!

…Tavā skatienā es
Dejoju zem lietussarga
Uz slapja bruģa.
Tavā skatienā no smilgām
Kūp ziedputekšņu vējš.

(M. Bojāre)

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

KRUSTPILS NOVADĀ PLĀNOTAJAI OLU UN TO PRODUKTU 
RAŽOTNEI UZSĀKTS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

2020. gada 22. aprīlī Krustpils no-
vada pašvaldības domes kārtējā sēdē 
pieņemts lēmums konceptuāli atbal-
stīt SIA “Gallusman” plānoto investīci-
ju projektu Krustpils novada Krustpils 
pagastā, kas paredz bijušā Jēkabpils 
lidlauka teritorijā aptuveni 50 ha pla-
tībā izveidot modernu olu un to pro-
duktu ražotnes kompleksu. Kopējās 
investīcijas plānotas līdz 100 milj. eiro. 
Ražotnes darbības nodrošināšanai 
paredzēts radīt līdz 200 jaunas darba 
vietas vietējiem iedzīvotājiem. 

Laika posmā no 2020. gada 6. au-
gusta līdz 28. augustam norisinājās 
ražotnes projekta ietekmes uz vidi 
novērtējuma sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana. Uz šo brīdi ir uzsākta 
ražotnes kompleksa ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma izstrāde, kurā 
tiks novērtēti un aprakstīti plānotās 
darbības tehnoloģiskie un organiza-
toriskie procesi, to alternatīvas, plā-
notās darbības emisijas, to izplatība 
un ietekme uz apkārtējām teritori-
jām, iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī 
daudzi citi ar ražotnes darbību saistīti 
apstākļi. Sagatavotais ziņojums ikvie-
nam interesentam būs publiski pieej-
ams un par to būs iespējams sniegt 
savus komentārus un ierosinājumus 
sabiedriskās apspriešanas ietvaros. 

Lai sniegtu papildus informāciju 
iedzīvotājiem, kas varētu veicināt pa-
dziļinātu izpratni par plānoto ražot-
nes projektu, SIA “Gallusman” valdes 
priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Arnis 
Veinbergs sniedz atbildes uz līdz šim 
biežāk uzdotajiem jautājumiem šī 
projekta sakarā:  

Kur atradīsies plānotā ražotne?
Ražotnes kompleksa izveide, kuru 

paredzēts uzsākt 2021. gada vidū 
un pabeigt līdz 2023. gada beigām, 
ir plānota bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorijā Krustpils novada Krustpils 
pagastā, uz ZA no Jēkabpils pilsētas. 
Atbilstoši pašvaldības teritorijas plā-
nojumam plānotā apbūve atrodas 
rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā 
tiks izskatītas un vērtētas vairākas al-
ternatīvas ražotnes kompleksa infra-
struktūras izvietošanai, tajā pašā laikā 
ievērojot normatīvo aktu prasības at-
tiecībā uz minimālajiem attālumiem 
no plānotās ražotnes apbūves līdz 
ciemu teritorijām (vismaz 1000 m), 
kā arī līdz citai dzīvojamai un publis-
kai apbūvei (vismaz 500 m). 

Kāda ir plānotā ražotnes infra-
struktūra?

Ražotnes kompleksā paredzētas 
līdz 18 dējējvistu novietnes un līdz 
12 jaunputnu (cāļu) izaudzēšanas 
novietnes, kurās paredzēta vieta līdz 
6 milj. dējējvistu un līdz 1,4 milj. jaun-
putnu. Konkrēts putnu novietņu un 
turēto putnu skaits tiks noteikts ie-
tekmes uz vidi novērtējuma procesa 
ietvaros. 

Novietnēs putniem tiks nodroši-
nāta brīva pārvietošanās ārpus spros-
tiem, pilnībā ievērojot visas putnu 
labturības un biodrošības prasības. 
Novietnes tiks aprīkotas ar moder-
nākajām automātiskām klimata kon-
troles un uzturēšanas, dzirdināšanas, 
barības padeves, olu savākšanas un 

kūtsmēslu savākšanas sistēmām. Tā-
pat ražotnes kompleksā paredzēts 
graudu pieņemšanas, pirmapstrādes 
un uzglabāšanas cehs, putnu barības 
ražošanas cehs, olu šķirošanas un 
pārstrādes cehs ar gatavās produk-
cijas noliktavu, kūtsmēslu pārstrādes 
iekārtas un organiskā mēslojuma ra-
žošanas cehs, kā arī cita saistošā infra-
struktūta, piemēram, biomasas (šķel-
das) katlu māja un vairāku pakāpju 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  

Kādu produkciju paredzēts ra-
žot?

Sekojot tirgus tendencēm pa-
saulē, ražotnē paredzēts ražot ārpus 
sprostiem turētu putnu dētas čau-
malu olas (t.i. “kūtī dētas olas”) un 
dažādus olu produktus – šķidros un 
sausos olu produktus (olu masas un 
olu pulveri), kas pasaulē plaši tiek iz-
mantoti pārtikas rūpniecībā, vārītas 
olas un citus produktus, piemēram, 
pagatavošanai gatavus maisījumus 
(omletes, pankūku mīklas, desertu 
sagataves, uztura bagātinātājus u.c.), 
auksti spiestu rapšu eļļu un organisku 
augsnes mēslojumu. 

Līdz 90% no visas saražotās olu 
produkcijas plānots realizēt eksporta 
tirgos, piegādājot produkciju Eiropas 
lielākajiem mazumtirdzniecības tīk-
liem un pārtikas produktu ražošanas 
uzņēmumiem. 

Vai ražotne neradīs traucējošas 
smakas?

Galvenais traucējošu smaku cēlo-
nis no lopkopības uzņēmumu darbī-
bas ir saistīts ar kūtsmēslu uzglabāša-
nu atklātos laukumos vai tvernēs, kā 
rezultātā no tām izdalās mēslu sada-
līšanās procesā radušās smakojošās 
gāzes. Jaunajā olu produktu ražotnē 
kūtsmēslu uzglabāšana nav paredzē-
ta, līdz ar ko šāds potenciāli traucējo-
šu smaku avots tiek pilnībā novērsts. 

Tā vietā kompleksā ir paredzē-
tas būtiskas investīcijas kūtsmēslu 
pārstrādes iekārtu izveidē, kas tiks 
aprīkotas ar modernām gaisa filtru 
sistēmām. Kūtsmēsli no putnu no-
vietnēm tiks izvākti katru dienu ar au-
tomātiskām transportieru lentu sistē-
mām un nogādāti tūlītējai pārstrādei 
speciālās slēgtās iekārtās, kas mēslus 
izžāvēs un granulēs. Šādi pārstrādāti 
kūtsmēsli, kam ir novērsta patogēnu 
klātbūtne un smakas, ir plaši izman-
tojami lauksaimniecībā kā vērtīgs 
organiskais augsnes mēslojums, kas 
ir efektīvāks un videi draudzīgāks par 
pārsvarā importētajiem fosilajiem vai 
rūpnieciski ražotiem minerālmēs-
liem. Pārstrādes procesā šo mēslo-
jumu ir iespējams papildus uzlabot, 
pielāgojot dažādām lauksaimnieku 
vajadzībām. Organiskā mēslojuma 
ražošanā plānots sadarboties ar vie-
tējiem uzņēmumiem SIA "Baltic Bio-
refinery Park" un SIA “Generis”, kas ir 
specializējies augsnes mēslošanas 
līdzekļu izstrādē, tajā skaitā organiskai 
un bioloģiskai lauksaimniecībai. 

Tāpat norādāms, ka ražotnes kom-
pleksa darbība tiks projektēta un or-
ganizēta tādā veidā, lai piesārņojošo 
vielu emisiju koncentrācijas gaisā 
ārpus paredzētās darbības teritorijas 

nepārsniegtu tādus normatīvajos 
aktos noteiktos mērķilielumus, kas 
būtu kaitīgi cilvēka veselībai vai radī-
tu neērtības. Papildus tam, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām kompleksa 
darbības ietvaros būs jānodrošina 
gan attiecīgi ražošanas procesi, kas 
atbilst nozares labākajiem pieeja-
majiem tehniskajiem paņēmieniem, 
gan jāveic regulārs vides monito-
rings, tajā skaitā attiecībā uz gaisa un 
notekūdeņu kvalitāti, regulāri ziņojot 
par to atbildīgajiem vides dienes-
tiem.

Latvijā jau šobrīd darbojas divi lieli 
putnkopības uzņēmumi (“Balticovo” 
un “Putnu fabrika Ķekava”), kas atro-
das blīvi apdzīvotu vietu tiešā tuvu-
mā, un tieši kūtsmēslu apsaimnie-
košanas process un tā organizēšana 
(uzglabājot kūtsmēslus vai to pār-
strādes produktus atklātos laukumos 
un tvertnēs), nevis emisijas no putnu 
turēšanas novietnēm vai citiem ražo-
šanas procesiem, šajos uzņēmumos 
ir bijis epizodiski saistīts ar iedzīvotāju 
sūdzībām par traucējošām smakām. 
Kā jau minēts, plānotajā ražotnes 
kompleksā šāds mēslu apsaimnie-
košanas risinājums netiek paredzēts, 
līdz ar ko jau projekta sākuma posmā 
iespējamie traucējošu smaku rašanās 
riski no kūtsmēslu apsaimniekošanas 
darbībām tiek būtiski samazināti.

Kāds ieguvums būs vietējiem ie-
dzīvotājiem no ražotnes izveides?

Ražotnē paredzēts izveidot līdz 
200 jaunas darba vietas vietējiem 
iedzīvotājiem, nodrošinot darba ie-
spējas tādiem speciālistiem kā zoo-
tehniķi, vetārsti, pārtikas tehnologi, 
elektrotehniķi, siltumtehniķi, auto-
matizēto iekārtu operatori, laborato-
rijas speciālisti, šķirotavas operatori, 
noliktavas darbinieki, loģistikas spe-
ciālisti u.c. Ražotnē tiks paredzēta arī 
darbinieku apmācība, kur tas būs ne-
pieciešams.

Ražotnes darbības ietvaros valsts 
un pašvaldību budžetos ik gadu tiks 
veikti būtiski nodokļu maksājumi, 
ļaujot novirzīt papildus līdzekļus gan 
sociālo jautājumu risināšanai, gan 
infrastruktūras uzlabošanai. Tāpat 
ražotnes izveide un darbība veicinās 
kopējo ekonomisko aktivitāti no-
vadā un visā reģionā, jo tiks radītas 
biznesa attīstības iespējas daudziem 
vietējiem uzņēmējiem. Piemēram, 
būvniekiem, vietējiem lauksaimnie-
kiem, no kuriem gadā plānots iepirkt 
līdz 200 tūkstoši tonnas graudu un 
līdz 50 tūkstoši tonnas rapšu sēklu 
putnu barības ražošanai, transporta 
pakalpojumu sniedzējiem ražošanai 
nepieciešamo izejvielu piegādēm 
un gatavās produkcijas nogādāšanai 
vietējā un eksporta tirgiem, iepakoju-
ma ražotājiem un citiem ar ražotnes 
darbību tieši un netieši saistītu pakal-
pojumu nodrošināšanai. 

Ražotnes izveide un infrastruktūras 
sakārtošana bijušā Jēkabpils lidlauka 
teritorijā radīs priekšnoteikumus arī 
turpmākai šīs teritorijas attīstībai, pie-
saistot citus ražošanas uzņēmumus.   

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!


