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Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu
ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils
novada Krustpils pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA
“GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Tīnūžu
šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.
Paredzētās darbības norises vieta:
Krustpils pagasts, Krustpils novads (sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298,
5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas
parks” (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes
vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668
007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312,
5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr.

5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5668 007 0372; “Lidlauka
taka” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007
0320; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468)
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
5668 007 0462).
Informācija par IVN procedūru: Vides
pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir
pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes
uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu
novietņu kompleksa - olu un olu produktu
ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu
Nr. 5-03/15. Ziņojums „Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā” sagatavots

2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti no 2021. gada 4. marta
tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv, www.
jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv
(sadaļā Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma 20. pantu sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks neklātienes
formā (attālināti) no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam (videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs
www.krustpils.lv un www.geoconsultants.
lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā

ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot
jautājumus un saņemt atbildes, rakstot
uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi:
gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference notiks 2021. gada 17. martā
plkst. 16:00 (pieejas saite tiks publicēta
tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī
gada 15. martā).
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt SIA „Geo
Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004,
tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@
geoconsultants.lv, www.geoconsultants.
lv) un Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz
2021. gada 5. aprīlim.

Tiks uzsākta sabiedriskā apspriešana olu ražotnes
izveidei bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā

2020. gada aprīlī un maijā uzņēmums
SIA “GALLUSMAN” vērsās Krustpils novada
un Jēkabpils pilsētas pašvaldībās, informējot par ieceri bijušā Jēkabpils lidlauka
teritorjā, aptuveni 50 ha platībā īstenot
apjomīgu investīciju projektu, kas paredz
līdz 100 milj. eiro investīcijas moderna olu
un to produktu ražotnes kompleksa izveidē, radot līdz 200 jaunas darba vietas.
Ņemot vērā no pašvaldībām saņemto
konceptuālo atbalstu, ražotnes projekta
izvērtēšanai 2020. gada jūlijā tika uzsākts
ietekmes uz vidi novērtējums un 2020.
gada augustā notikusi projekta sākotnējā
sabiedriskā apspriešana.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vērtētas divas iespējamās ražotnes
infrastruktūras izvietojuma alternatīvas,
vērtēta ražotnes darbības ietekme uz gaisa kvalitāti, radītā trokšņa novērtējums,
transporta plūsmas intensitātes izmaiņas,
augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma iespējamības
novērtējums, ietekme uz dabas vērtībām

un bioloģisko daudzveidību, veikta uzņēmuma darbības risku analīze, kā arī vērtēta iespējamā ietekme uz cilvēka veselību. Novērtējumā konstatēts, ka darbības
ietekme nepārsniegs cilvēku veselības
aizsardzībai noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus un vadlīnijas, kā arī neradīs negatīvu ietekmi uz tuvākajām apdzīvotajām
teritorijām. Ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu sagatavoja uzņēmums SIA “Geo
Consultants”.
Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu no 2021. gada 4. marta
ikvienam interesentam būs iespējas iepazīties tīmekļa vietnēs www.krustpils.
lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā “Vides izpēte/Paziņojumi
(IVN)”) un līdz 2021. gada 5. aprīlim sniegt
savus rakstiskus priekšlikums, nosūtot tos
SIA „Geo Consultants” (Olīvu iela 9, Rīga,
LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, epasts: gc@geoconsultants.lv) un Vides
pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības
ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173,

fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.
lv).
Laika posmā no 2021. gada 15. marta
līdz 19. martam neklātienes formā (attālināti) norisināsies ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
sanāksme, kuras laikā ikvienam interesentam būs iespējas iepazīties ar projekta ietekmes uz vidi novērtējuma video prezentāciju (no 15. marta būs pieejama tīmekļa
vietnēs www.krustpils.lv, www.jekabpils.
lv un www.geoconsultants.lv), kā arī sūtīt
intersējošos jautājumus uz e-pasta adresi
gc@geoconsultants.lv.
2021. gada 17. martā no plkst. 16:00 notiks arī ietekmes uz vidi novērtējuma tiešsaistes videokonference (pieejas saite tiks
publicēta 15. martā tīmekļa vietnē www.
geoconsultants.lv), kuras laikā ikviens interesents, kas šai videokonferencei pieslēgsies, varēs tiešsaistē uzdot savus interesējošos jautājumus plānotā ražotnes
projekta sakarā.
Pēc minētās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskās apspriešanas pabeigšanas, ziņojums nepieciešamības gadījumā tiks papildināts un iesniegts Vides
pārraudzības valsts birojam izvērtēšanai
un atzinuma saņemšanai. Tikai pēc atzinuma saņemšanas būs iespējama projekta
turpmāka virzība, tajā skaitā būvprojekta
sagatavošana. Kompleksa būvniecību plānots uzsākt 2021. gada beigās, bet pilnas
jaudas ekspluatāciju sākt 2024. gadā.
Ražotnes kompleksā paredzēts izbūvēt
16 dējējvistu novietnes, 9 jaunputnu izaudzēšanas novietnes, putnu barības ražošanas cehu, olu un olu produktu ražošanas
cehu un saistošās inženierkomunikācijas
– ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, gāzes
apgādes un sakaru tīklu infrastruktūru.
Tāpat paredzēts izbūvēt modernas putnu
mēslu pārstrādes iekārtas, kas aprīkotas ar
augstas efektivitātes gaisa attīrīšanas sistēmu, kā arī koksnes biomasas katlu māju
kompleksa siltumapgādes vajadzībām.
Elektroapgādes jaudu nodrošināšanai uz
ražošanas ēku jumtiem paredzēts uzstādīt

saules paneļus.
Ražotnes kompleksa teritorijā nav paredzēta putnu mēslu krātuvju izbūve, kas
ir galvenais nelabvēīgu smaku rašanās
cēlonis citos putnkopības uzņēmumos. Tā
vietā tiks nodrošināta radīto putnu mēslu
tūlītēja pārstrāde.
Ražotnes tehnoloģiskajos procesos un
aprīkojumā tiks ieguldītas būtiskas investīcijas, lai ražošanas procesus nodrošinātu
automātiskas un uz inovācijām balstītas
iekārtas. Tāpat ražošanas ēkas un teritoriju paredzēts aprīkot ar konstruktīviem
elementiem un ieviest virkni citus risinājumus, kas samazina darbības nelabvēlīgo
ietekmi uz vidi un blakus esošajām teritorijām.
Galvenā saražotā produkcija būs čaumalu olas un dažādi olu produkti - šķidrie
olu produkti (dažādas olu masas ar vai bez
piedevām), olu pulveris (dažādi to veidi),
vārītas olas, ēdienu pagatavošanas sagataves, uztura bagātinatāji u.c. Līdz 90% no
visas produkcijas paredzēta eksportam.
Kā papildus produkts ar augstu eksporta potenciālu, kas tiks saražots putnu mēslu pārstrādes rezultātā, būs žāvēts un granulēts organiskais augsnes minerālmēslojums, kas izmantojams lauksaimniecībā
fosilo vai rūpnieciski ražoto minerālmēslu
vietā. Mēslojuma ražošanā paredzēta sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem SIA “Baltic BioRefinery Park” un SIA “Generis”, kas
specializējas mēslošanas, augu aizsardzības un bioracionālo produktu un to ražošanas tehnoloģiju izstrādē.
Ražotnes kompleksa izveide un darbība ne tikai veicinās nodokļu ieņēmumus
valsts un pašvaldību budžetos, bet arī radīs plašas biznesa attīstības iespējas daudziem vietējiem uzņēmējiem, piemēram,
būvniekiem, lauksaimniekiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem, iepakojuma ražotājiem un citiem. Tāpat tiks radīti
priekšnoteikumi bijušā Jēkabpils lidlauka
teritorijas turpmākai sakārtošanai, radot
labvēlīgus apstākļus citu ražošanas uzņēmumu piesaistīšanai.

Paziņojums par SIA «GALLUSMAN»
olu un olu produktu ražotnes kompleksa
izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paredzētā darbība: Olu un olu produktu ražotnes
kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA «GALLUSMAN»,
reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov.,
Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.
Paredzētās darbības norises vieta: Krustpils pagasts,
Krustpils novads (šādos nekustamajos īpašumos bijušā
Jēkabpils lidlauka teritorijā: «Pasilnieki» (kadastra Nr. 5668
007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668
007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; «Loģistikas
parks» (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar
kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302,
5668 007 0312, 5668 007 0308; «Lidlauka ceļi» (kadastra
Nr. 5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
5668 007 0372; «Lidlauka taka» (kadastra Nr. 5668 007
0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007
0320; «Pasile» (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības
valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8
par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu
novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020.
izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 503/15. Ziņojums «Olu un olu produktu ražotnes kompleksa
izveide Krustpils novada Krustpils pagastā» sagatavots
2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA «Geo Consultants» (Olīvu
ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti
no 2021. gada 4. marta tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv,
www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā Vides
izpēte/Paziņojumi (IVN)).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 20. pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15.
marta līdz 2021. gada 19. martam (videoprezentācija būs
pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta
adresi: gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference
notiks 2021. gada 17. martā plkst. 16.00 (pieejas saite tiks
publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī gada
15. martā).
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var
iesniegt SIA «Geo Consultants» (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004,
tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv,
www.geoconsultants.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:
67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,
www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim.

VISS PAR REKLĀMU
«BRĪVAJĀ AUGAVĀ»
pa tel. 29378144,
65231340.

50%

SIA «BIAMEAT»
iep ē r k

JAUNLOPUS
LIELLOPUS.

un

Labas cenas.
T. 29562270.

Kupons
atlaidei

sludinājumiem rubrikās:

pārdod, pērk, dažādi, pakalpojumi, maina, īrē,
izīrē, meklē darbu, piedāvā darbu, iepazīšanās.

APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicam
Jēkabpils katoļu draudzes
prāvestu

VIKTORU SIĻČONOKU

40 gadu jubilejā!
Pateicamies par nesavtīgo kalpojumu
un darbu draudzes labā un vēlam
izturību, stipru veselību un dzīvesprieku
ikkatrā dzīves dienā!
Jēkabpils katoļu draudze

SIA «LATVIJAS GAĻA»

IEPĒRK

liellopus, zirgus,
jaunlopus, aitas.
Svari. Tūlītēja samaksa.

T. 28761515.

Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2021. gada
13. aprīlī:
1. pulksten 9.00 rīkos nekustamā īpašuma «Purmaļi»,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 2,03 ha,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena –
2890 EUR;
2. pulksten 9.10 rīkos nekustamā īpašuma «Bērzaine»,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 0,78
ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 2050 EUR;
3. pulksten 9.20 rīkos nekustamā īpašuma
«Smilgāres», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo
platību 31,57 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 118 960 EUR;
4. pulksten 9.40 rīkos nekustamā īpašuma «Radzes»,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 13,62
ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 52 760 EUR;
5. pulksten 10.00 rīkos nekustamā īpašuma
«Lukstiņi», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 22,12 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta
sākumcena – 86 650 EUR;
6. pulksten 10.20 rīkos nekustamā īpašuma
«Žubītes», Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo
platību 1,20 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
objekta sākum cena – 3510 EUR;
7. pulksten 10.30 rīkos nekustamā īpašuma «D/s
Liesma Nr. 68», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 0,09 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
objekta sākumcena – 1840 EUR.
Informācija pieejama www.jekabpilsnovads.lv,
sadaļā – IZSOLES.

SIA «Lauku miesnieks»

iepērk mājlopus.

Medicīnas sabiedrībā

Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. Svari.
Tel. 20207132.

«KATARSE»

Jēkabpilī, Brīvības 169/171

20.03. flebologs Prudāns (veic USG kāju asinsvadiem);
10.04. ginekoloģe, seksoloģe, hipnoterapeite
A. Tula-Rijkule (konsultē un veic USG mazajam
iegurnim,
dermatologs J. Lielbriedis.

GAIŠREĢE PAAUDZĒS

*** *** ***
- ceturtdienās – USG vēdera dobuma orgāniem un
vairogdziedzerim (E. Mazule);
- fizioterapeite Sendija pieņem pēc individuāla
pieraksta (t. 26637884);
- pie ģimenes ārstes I. Kudiņas pierakstītajiem
pacientiem ir iespēja saņemt šoferu un ieroču
nēsāšanas atļaujas medicīniskās izziņas;
- zemūdens masāžas pēc pieraksta;
- darbojas sāls istaba;
- iespējams iegādāties muguras jostas, korsetes,
apkakles un locītavu fiksatorus, jostas grūtniecēm;
- iespēja iegādāties palīglīdzekļus (dažādu veidu kruķus).

Pirmdienās un trešdienās plkst. 14.00 pieņem ārstu
komisija (obligātā medicīniskā veselības pārbaude darbam, šoferu un ieroču nēsāšanas atļaujas medicīniskā
izziņa).

Uzziņas un pieraksts pa t. 65231589.
Sīkāka informācija: www.katarse.lv.

PĀRDOD

baltas un brūnas dējējvistas (11 mēnešus vecas).
Bezmaksas piegāde, pērkot
10 gab. un vairāk. T.
24976880.

jaunputnus, dējējvistas. T. 29424509.
u

kartupeļus, graudus,
miltus, kviešus, miežus. T.
29495076.
u

lopbarībai: kartupeļus
(sēklas izmēra), burkānus,
graudus (dīgstoši). Piegāde.
T. 25442582.
u

skaldītu
27443535.

u

malku.

T.

malku. T. 26164686.
u

skaldītu un sakrautu
malku (30 EUR/st.+piegāde). T. 26381174.
u

Kupons derīgs vienai sludinājuma
publicēšanas reizei.

IZSOLES

siena ruļļus (glabājas
šķūnī Zīlānos). T. 29851487.
u

Tel. 26071379.

PAKALPOJUMI

Savācam nevajadzīgu
sadzīves tehniku: ledusskapjus, veļas mašīnas, TV,
vannas u.c. T. 27737100.

Kravu pārvadājumi ar
mikroautobusu. Strādājam
bez brīvdienām, ir krāvēji. T.
27540758.
u

skaldītu
lapukoku
malku. Bezmaksas piegāde
rūpīgi sakrautā veidā. T.
29255535.
u

dēļus, brusas, spāres,
latas. Ir arī 6 m garas.
Pasūtījumi, piegāde. T.
29103930.
u

metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 5,50 EUR/m 2 . T.
28382940.
u

salmus un skābsienu
par
pašizmaksu.
T.
29583212.
u

sienu
27490740.

atklāj un noņem lāstu, vientulības
vainagu, neauglību, palīdz
ģimenes problēmu risināšanā,
efektīva pieburšana, spēcīga mīlas
maģija, saglabā ģimeni, atgriezīs
mīļoto cilvēku, veiksmi biznesā,
atbrīvos no alkoholisma un liekā
svara, efektīva aizsardzība
no negatīvas ietekmes.

ruļļos.

u

T.

moto un velo detaļas,
skārda tvaika nosūcēju
(90x55 cm). T. 26550258.
u

«VW Tauran» (2006.g.,
ar TA, 2779 EUR). T.
22320337.
u

PĒRK

mežus, zemi, izcirtumus, cirsmas. T. 29433000.

metāllūžņus. Labas
cenas. Strādājam jebkurā
laikā. T. 29198531.
u

antikvāras lietas: mājsaimniecības piederumus,
lauksaimniecības inventāru,
kara lietas, mēbeles, traukus u.c. T. 29198531.
u

SIA «Kārlis Viens» kautuve – liellopus, jaunlopus,
aitas. Godīga samaksa
kautsvarā. T. 29216050.
u

1- vai 1,5-istabu dzīvokli Jēkabpilī, Daugavas kreisajā krastā. T. 27065981.
u

PATEICĪBA

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas skumju
brīdī bija ar mums, mūžības ceļos pavadot mūsu
mīļo vīru, tēvu, vectēvu,
vecvectēvu Pēteri Ķiploku.
Īpaša pateicība apbedīšanas biroja «Sēru zvans»
personālam un izvadītājai
Sarmītei par cieņpilno
attieksmi pret aizgājēju un
augsto profesionalitāti, klājot smilšu segu pār mūsu
mīļā Pētera Ķiploka mūža
mājām.
Ģimene

LĪDZJŪTĪBAS

Kas bijis reiz, tas nebūs
vairs nekad,
Tas pavasars, tas
brūkleņzieds, tas cilvēks.
(J. Sirmbārdis)
Zasas vidusskolas
kolektīvs
izsaka līdzjūtību
Zitai Goldbergai
sakarā ar tēva nāvi.

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies...
(S. Kaldupe)
Skumju brīdī esam kopā
ar Anitu Pobjaržinu,
brāli mūžībā pavadot.
Kolēģes
Krustpils novada
Sociālajā dienestā

Piektdien, 2021. gada 5. martā 18 (11 597)
Cena mazumtirdzniecībā – 75 centi

Aktuāls
jautājums

– Pastaigājoties pa
jauno apbraucamā ceļa
Birži–Sala posmu, rodas
jautājums, kāpēc nav
pabeigts mazs ceļa gabaliņš? Viss lieliski izremontētais ceļš pēkšņi beidzas
ar bedrainu, neremontētu
posmu. Nespēju saprast,
kā tā var strādāt!
Un plānotais veloceliņš
Jēkabpilī līdz Zīlāniem: no
Ķieģeļu līdz Oļu ielai: vai
būs arī tālāk? Ja tā nebūs,
tad jau vispār zūd celiņa
nozīme, jo iedzīvotājam
ir pilnīgi vienalga, kam
kurš ceļa posms pieder.
Atbildīgajiem ierēdņiem ir
jāiet kopā un jārunā, jārisina šīs problēmas. Tagad
šis ceļš grimst tumsā,
gājēji iet pa brauktuvi.
Atbild Jēkabpils domes
Pilsētvides departamenta
direktors Raits SIRMOVIČS:
– Nenoasfaltētais posms
tāds būs līdz brīdim, kad
šajā vietā tiks izbūvēts rotācijas aplis Birži–Sala–Brī vības iela. Un šis rotācijas
aplis ar pieslēgumiem taps
šogad. Savukārt minētā
veloceliņa posms Oļu iela–
Mežāres iela ir teritorija
Jēkabpils robežās, un šim
posmam šogad būs tehniskā projekta iepirkums, pēc
kura sekos arī darbs dabā.
Sagatavoja
I. BIČEVSKA

BD laika ziņas

6. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies, slapjš sniegs,
lietus. DR vējš 7–9, brāzmas līdz
18 m/s. T. nak tī -8 – -7, die nā
0 – +1.
7. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies, slapjš sniegs,
lietus. ZR vējš 9–10, brāzmas
līdz 20 m/s. T. n a k tī -6 – -5,
die nā +1 – +2.
8. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies. ZR vējš 4–9
m/s. T. n a k t ī -8 – -7 , die nā
-1 – 0.

Laikraksts Jēkabpilij un novadiem
Iznāk kopš 1940. gada augusta

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļai – jurģi

«Sports ir sevis
pārvarēšana».
Saruna
ar «Gada sporta
skolotāju» Madaru
Nagli-Galdiņu.
æ 5. lpp.

Svarīgi

Papildinās
Jēkabpils
skolēnu
dāvanu
kartes

Nākamā «Maxima» dāvanu karšu/kuponu papildināšana Jēkabpilī tiek plānota 8. martā par laika
periodu no 8. februāra līdz
5. martam. Lai pārbaudītu
atlikuma summu kartē,
jāvēršas «Maxima» infocentrā vai kasē.

Jau tika ziņots, ka no 24.
februāra uzsākta dāvanu
karšu vai kuponu izsniegšana pārtikas preču iegādei
Jēkabpils pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem (1.–9.
klašu audzēkņiem, kuri mācās Jēkabpils pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un
kuri ir deklarēti Jēkabpilī) un
pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem. Par dāvanu karšu
Bērnu bibliotēka darbu jaunās telpās sāka vakar. Tās darbinieki un daudzi lasītāji ar nepacietību gaida, kad
izsniegšanas kārtību Jē iestāde varēs strādāt bez ierobežojumiem.
kabpils pašvaldības izglītības
D. GAGUNOVA foto
iestādēs aicinām interesēties
katram savā iestādē. Sko JĀNIS APĪNIS
lēniem, kuri apmeklē citu
Šo gadu Jēkabpils pilpašvaldību izglītības iestāsētas bibliotēka aizvadīs
des un 10.–12. klašu izglītosavas 100-gades noskaņās
jamajiem no trūcīgām, mazun vairāku lielu pārmaiņu
nodrošinātām un daudzbēriespaidā. Pirmkārt jau
nu ģimenēm, dāvanu karšu
jāmin, ka bērnu literatūizsniegšana notiek Jēkabpils
ras nodaļai šonedēļ ir
Sociālā dienesta kasē, Brījurģi – no telpām Pasta
vības ielā 45. Tiek izsniegta
ielā 39 tā ir pārcelta uz
viena plastikāta karte, uz
bijušo bankas ēku Por kuras ir noteikta naudas
maļa ielā 11, kur vakar
summa un turpmāk tā tiks
oficiāli sāka darbu un vēra
attālināti papildināta vienu
durvis apmeklētājiem.
reizi mēnesī. Vēršam uzmaBibliotēkas vadītāja Renību, ka ar dāvanu karti vai
nāte LENŠA stāsta, ka pārkuponu nevarēs iegādāties
celšanās uz jaunajām telnepārtikas preces, alkoholu,
pām un iekārtošanās tajās
tabakas izstrādājumus, kafiintensīvi notika pagājušone- Pilsētas bibliotēkā izveidotā izstāde fotogrāfijās un dokumentos stāsta par tās
ju, gāzētos dzērienus un
dēļ un šīs nedēļas pirmajā vēsturi 100 gadu garumā.
enerģijas dzērienus.
pusē. – Bērnu bibliotēkai
R. LAGUNA foto
būs ne tikai jauns aprīkoJĒKABPILS IZGLĪTĪBAS
matas un tās izņemt.
vien to ļaus apstākļi.
otēkā pastāv lasāmgalds
jums un mēbeles, kas ir
PĀRVALDE
Renāte Lenša pastāstīja,
Tā kā pavasarī pilsētas laikrakstiem, žurnāli tiek
atbilstošas bērnu vecumam
ka pārmaiņas gaida arī lielo bibliotēkai apritēs 100 gadu iesieti un izsniegti aboneun dažādām citām prasībibliotēku, un tās būs saistī- kopš tās izveidošanas, jau mentā. Tolaik bibliotēka
bām, bet arī jauns nosautas ar plānoto Jēkabpils tau- kopš februāra apmeklētā- atradās Lielajā (tag. Brīvī kums. Oficiāli tā sauksies
tas nama rekonstrukciju. jiem ir pieejama tās vēsturei bas) ielā 75. Trīsdesmitajos
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Atkarībā no tās sākuma veltīta izstāde. Tajā, aplūko- gados tā bija vienīgā publisBērnu un jauniešu apkalpomājvieta būs jāmaina arī jot vēsturiskas fotogrāfijas kā, bez maksas pieejamā
šanas nodaļa. No ceturtdiebibliotēkai, pārceļoties gan un dokumentus, var uzzi- bibliotēka Jēkabpilī.
nas tā strādā tādā pašā režīuz Pormaļa ielu, gan uz nāt, ka bibliotēkas darbība
Pēckara gados vairākkārt
mā kā visas grāmatu krātubijušajām bērnu nodaļas tel- sākās 1 9 2 1 . g a d ā , k a d mainījās bibliotēkas atrašaves, ievērojot ārkārtējās
pām Pasta ielā, kur varbūt 1. maijā nodibināja Jēkab- nās vieta un nosaukums,
situācijas prasības un nosavarētu iekārtot telpas grā- miesta Izglītības biedrību un bet par Jēkabpils pilsētas
cījumus, – stāsta Renāte
matu apstrādei un novad- tā ierīkoja bibliotēku ar lasā- bibliotēku oficiāli tā kļuva
Lenša. Bibliotēka atrodas
pētniecības darbam. Pa - mo galdu. Līdz gada bei- 1962. gadā, līdz tagadējā
bijušās bankas ēkas 2. stāvā.
gaidām vēl neko konkrēti gām jau bija reģistrēti 55 mājvietā Vecpilsētas laukuTur izvietota lasītava, abonevarot paziņot, bet, kā lasītāji. 1927. gadā Iz glī- mā 3 nonāca 1990. gadā.
nementa nodaļa, atsevišķa
saka R. Lenša, pašvaldības tības biedrības bibliotekārs
Jubilejai veltītā izstāde
telpa pirmsskolas bērniem
vadības nostāja ir, ka bibli- Aivars Pāvuliņš Izglītības «Bibliotēkas simtgadi gaiu. c. Pašlaik darbojas aboneotēkai Vecpilsētas laukumā ministrijas Vispārīgo lietu dot» skatāma līdz 31. marments, kas nozīmē, ka apjāpaliek maksimāli ilgi, cik pārvaldei rakstīja, ka bibli- tam. l
meklētāji var izvēlēties grā-

LASI UN KOMENTĒ
ARĪ
www.bdaugava.lv

Nākamajā numurā: vai pedagogi, strādājot attālināti, saņem likumā paredzēto piemaksu.

Paziņojums par SIA «GALLUSMAN»
olu un olu produktu ražotnes kompleksa
izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paredzētā darbība: Olu un olu produktu ražotnes
kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA «GALLUSMAN»,
reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles nov.,
Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.
Paredzētās darbības norises vieta: Krustpils pagasts,
Krustpils novads (šādos nekustamajos īpašumos bijušā
Jēkabpils lidlauka teritorijā: «Pasilnieki» (kadastra Nr. 5668
007 0277) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668
007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; «Loģistikas
parks» (kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar
kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007 0302,
5668 007 0312, 5668 007 0308; «Lidlauka ceļi» (kadastra
Nr. 5668 007 0372) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
5668 007 0372; «Lidlauka taka» (kadastra Nr. 5668 007
0320) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007
0320; «Pasile» (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0462.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības
valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8
par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu
novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020.
izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 503/15. Ziņojums «Olu un olu produktu ražotnes kompleksa
izveide Krustpils novada Krustpils pagastā» sagatavots
2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA «Geo Consultants» (Olīvu
ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti
no 2021. gada 4. marta tīmekļa vietnēs – www.krustpils.lv,
www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā Vides
izpēte/Paziņojumi (IVN)).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības
likuma 20. pantu sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15.
marta līdz 2021. gada 19. martam (videoprezentācija būs
pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar šī gada 15. martu), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta
adresi: gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes videokonference
notiks 2021. gada 17. martā plkst. 16.00 (pieejas saite tiks
publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv šī gada
15. martā).
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var
iesniegt SIA «Geo Consultants» (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004,
tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv,
www.geoconsultants.lv) un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:
67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,
www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim.

VISS PAR REKLĀMU
«BRĪVAJĀ AUGAVĀ»
pa tel. 29378144,
65231340.

50%

SIA «BIAMEAT»
iep ē r k

JAUNLOPUS
LIELLOPUS.

un

Labas cenas.
T. 29562270.

Kupons
atlaidei

sludinājumiem rubrikās:

pārdod, pērk, dažādi, pakalpojumi, maina, īrē,
izīrē, meklē darbu, piedāvā darbu, iepazīšanās.

APSVEIKUMS
Sirsnīgi sveicam
Jēkabpils katoļu draudzes
prāvestu

VIKTORU SIĻČONOKU

40 gadu jubilejā!
Pateicamies par nesavtīgo kalpojumu
un darbu draudzes labā un vēlam
izturību, stipru veselību un dzīvesprieku
ikkatrā dzīves dienā!
Jēkabpils katoļu draudze

SIA «LATVIJAS GAĻA»

IEPĒRK

liellopus, zirgus,
jaunlopus, aitas.
Svari. Tūlītēja samaksa.

T. 28761515.

Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldības sēžu zālē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2021. gada
13. aprīlī:
1. pulksten 9.00 rīkos nekustamā īpašuma «Purmaļi»,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 2,03 ha,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena –
2890 EUR;
2. pulksten 9.10 rīkos nekustamā īpašuma «Bērzaine»,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 0,78
ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 2050 EUR;
3. pulksten 9.20 rīkos nekustamā īpašuma
«Smilgāres», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo
platību 31,57 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 118 960 EUR;
4. pulksten 9.40 rīkos nekustamā īpašuma «Radzes»,
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 13,62
ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta sākumcena – 52 760 EUR;
5. pulksten 10.00 rīkos nekustamā īpašuma
«Lukstiņi», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 22,12 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli, objekta
sākumcena – 86 650 EUR;
6. pulksten 10.20 rīkos nekustamā īpašuma
«Žubītes», Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo
platību 1,20 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
objekta sākum cena – 3510 EUR;
7. pulksten 10.30 rīkos nekustamā īpašuma «D/s
Liesma Nr. 68», Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, ar kopējo platību 0,09 ha, mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
objekta sākumcena – 1840 EUR.
Informācija pieejama www.jekabpilsnovads.lv,
sadaļā – IZSOLES.

SIA «Lauku miesnieks»

iepērk mājlopus.

Medicīnas sabiedrībā

Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa. Svari.
Tel. 20207132.

«KATARSE»

Jēkabpilī, Brīvības 169/171

20.03. flebologs Prudāns (veic USG kāju asinsvadiem);
10.04. ginekoloģe, seksoloģe, hipnoterapeite
A. Tula-Rijkule (konsultē un veic USG mazajam
iegurnim,
dermatologs J. Lielbriedis.

GAIŠREĢE PAAUDZĒS

*** *** ***
- ceturtdienās – USG vēdera dobuma orgāniem un
vairogdziedzerim (E. Mazule);
- fizioterapeite Sendija pieņem pēc individuāla
pieraksta (t. 26637884);
- pie ģimenes ārstes I. Kudiņas pierakstītajiem
pacientiem ir iespēja saņemt šoferu un ieroču
nēsāšanas atļaujas medicīniskās izziņas;
- zemūdens masāžas pēc pieraksta;
- darbojas sāls istaba;
- iespējams iegādāties muguras jostas, korsetes,
apkakles un locītavu fiksatorus, jostas grūtniecēm;
- iespēja iegādāties palīglīdzekļus (dažādu veidu kruķus).

Pirmdienās un trešdienās plkst. 14.00 pieņem ārstu
komisija (obligātā medicīniskā veselības pārbaude darbam, šoferu un ieroču nēsāšanas atļaujas medicīniskā
izziņa).

Uzziņas un pieraksts pa t. 65231589.
Sīkāka informācija: www.katarse.lv.

PĀRDOD

baltas un brūnas dējējvistas (11 mēnešus vecas).
Bezmaksas piegāde, pērkot
10 gab. un vairāk. T.
24976880.

jaunputnus, dējējvistas. T. 29424509.
u

kartupeļus, graudus,
miltus, kviešus, miežus. T.
29495076.
u

lopbarībai: kartupeļus
(sēklas izmēra), burkānus,
graudus (dīgstoši). Piegāde.
T. 25442582.
u

skaldītu
27443535.

u

malku.

T.

malku. T. 26164686.
u

skaldītu un sakrautu
malku (30 EUR/st.+piegāde). T. 26381174.
u

Kupons derīgs vienai sludinājuma
publicēšanas reizei.

IZSOLES

siena ruļļus (glabājas
šķūnī Zīlānos). T. 29851487.
u

Tel. 26071379.

PAKALPOJUMI

Savācam nevajadzīgu
sadzīves tehniku: ledusskapjus, veļas mašīnas, TV,
vannas u.c. T. 27737100.

Kravu pārvadājumi ar
mikroautobusu. Strādājam
bez brīvdienām, ir krāvēji. T.
27540758.
u

skaldītu
lapukoku
malku. Bezmaksas piegāde
rūpīgi sakrautā veidā. T.
29255535.
u

dēļus, brusas, spāres,
latas. Ir arī 6 m garas.
Pasūtījumi, piegāde. T.
29103930.
u

metāla jumtus un
noteksistēmas no ražotāja.
Cena no 5,50 EUR/m 2 . T.
28382940.
u

salmus un skābsienu
par
pašizmaksu.
T.
29583212.
u

sienu
27490740.

atklāj un noņem lāstu, vientulības
vainagu, neauglību, palīdz
ģimenes problēmu risināšanā,
efektīva pieburšana, spēcīga mīlas
maģija, saglabā ģimeni, atgriezīs
mīļoto cilvēku, veiksmi biznesā,
atbrīvos no alkoholisma un liekā
svara, efektīva aizsardzība
no negatīvas ietekmes.

ruļļos.

u

T.

moto un velo detaļas,
skārda tvaika nosūcēju
(90x55 cm). T. 26550258.
u

«VW Tauran» (2006.g.,
ar TA, 2779 EUR). T.
22320337.
u

PĒRK

mežus, zemi, izcirtumus, cirsmas. T. 29433000.

metāllūžņus. Labas
cenas. Strādājam jebkurā
laikā. T. 29198531.
u

antikvāras lietas: mājsaimniecības piederumus,
lauksaimniecības inventāru,
kara lietas, mēbeles, traukus u.c. T. 29198531.
u

SIA «Kārlis Viens» kautuve – liellopus, jaunlopus,
aitas. Godīga samaksa
kautsvarā. T. 29216050.
u

1- vai 1,5-istabu dzīvokli Jēkabpilī, Daugavas kreisajā krastā. T. 27065981.
u

PATEICĪBA

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas skumju
brīdī bija ar mums, mūžības ceļos pavadot mūsu
mīļo vīru, tēvu, vectēvu,
vecvectēvu Pēteri Ķiploku.
Īpaša pateicība apbedīšanas biroja «Sēru zvans»
personālam un izvadītājai
Sarmītei par cieņpilno
attieksmi pret aizgājēju un
augsto profesionalitāti, klājot smilšu segu pār mūsu
mīļā Pētera Ķiploka mūža
mājām.
Ģimene

LĪDZJŪTĪBAS

Kas bijis reiz, tas nebūs
vairs nekad,
Tas pavasars, tas
brūkleņzieds, tas cilvēks.
(J. Sirmbārdis)
Zasas vidusskolas
kolektīvs
izsaka līdzjūtību
Zitai Goldbergai
sakarā ar tēva nāvi.

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies...
(S. Kaldupe)
Skumju brīdī esam kopā
ar Anitu Pobjaržinu,
brāli mūžībā pavadot.
Kolēģes
Krustpils novada
Sociālajā dienestā

Piektdien, 2021. gada 5. martā 18 (11 597)
Cena mazumtirdzniecībā – 75 centi

Aktuāls
jautājums

– Pastaigājoties pa
jauno apbraucamā ceļa
Birži–Sala posmu, rodas
jautājums, kāpēc nav
pabeigts mazs ceļa gabaliņš? Viss lieliski izremontētais ceļš pēkšņi beidzas
ar bedrainu, neremontētu
posmu. Nespēju saprast,
kā tā var strādāt!
Un plānotais veloceliņš
Jēkabpilī līdz Zīlāniem: no
Ķieģeļu līdz Oļu ielai: vai
būs arī tālāk? Ja tā nebūs,
tad jau vispār zūd celiņa
nozīme, jo iedzīvotājam
ir pilnīgi vienalga, kam
kurš ceļa posms pieder.
Atbildīgajiem ierēdņiem ir
jāiet kopā un jārunā, jārisina šīs problēmas. Tagad
šis ceļš grimst tumsā,
gājēji iet pa brauktuvi.
Atbild Jēkabpils domes
Pilsētvides departamenta
direktors Raits SIRMOVIČS:
– Nenoasfaltētais posms
tāds būs līdz brīdim, kad
šajā vietā tiks izbūvēts rotācijas aplis Birži–Sala–Brī vības iela. Un šis rotācijas
aplis ar pieslēgumiem taps
šogad. Savukārt minētā
veloceliņa posms Oļu iela–
Mežāres iela ir teritorija
Jēkabpils robežās, un šim
posmam šogad būs tehniskā projekta iepirkums, pēc
kura sekos arī darbs dabā.
Sagatavoja
I. BIČEVSKA

BD laika ziņas

6. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies, slapjš sniegs,
lietus. DR vējš 7–9, brāzmas līdz
18 m/s. T. nak tī -8 – -7, die nā
0 – +1.
7. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies, slapjš sniegs,
lietus. ZR vējš 9–10, brāzmas
līdz 20 m/s. T. n a k tī -6 – -5,
die nā +1 – +2.
8. martā mākoņains, brīžiem skaidrosies. ZR vējš 4–9
m/s. T. n a k t ī -8 – -7 , die nā
-1 – 0.

Laikraksts Jēkabpilij un novadiem
Iznāk kopš 1940. gada augusta

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļai – jurģi

«Sports ir sevis
pārvarēšana».
Saruna
ar «Gada sporta
skolotāju» Madaru
Nagli-Galdiņu.
æ 5. lpp.

Svarīgi

Papildinās
Jēkabpils
skolēnu
dāvanu
kartes

Nākamā «Maxima» dāvanu karšu/kuponu papildināšana Jēkabpilī tiek plānota 8. martā par laika
periodu no 8. februāra līdz
5. martam. Lai pārbaudītu
atlikuma summu kartē,
jāvēršas «Maxima» infocentrā vai kasē.

Jau tika ziņots, ka no 24.
februāra uzsākta dāvanu
karšu vai kuponu izsniegšana pārtikas preču iegādei
Jēkabpils pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem (1.–9.
klašu audzēkņiem, kuri mācās Jēkabpils pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un
kuri ir deklarēti Jēkabpilī) un
pirmsskolas izglītības iestāžu
bērniem. Par dāvanu karšu
Bērnu bibliotēka darbu jaunās telpās sāka vakar. Tās darbinieki un daudzi lasītāji ar nepacietību gaida, kad
izsniegšanas kārtību Jē iestāde varēs strādāt bez ierobežojumiem.
kabpils pašvaldības izglītības
D. GAGUNOVA foto
iestādēs aicinām interesēties
katram savā iestādē. Sko JĀNIS APĪNIS
lēniem, kuri apmeklē citu
Šo gadu Jēkabpils pilpašvaldību izglītības iestāsētas bibliotēka aizvadīs
des un 10.–12. klašu izglītosavas 100-gades noskaņās
jamajiem no trūcīgām, mazun vairāku lielu pārmaiņu
nodrošinātām un daudzbēriespaidā. Pirmkārt jau
nu ģimenēm, dāvanu karšu
jāmin, ka bērnu literatūizsniegšana notiek Jēkabpils
ras nodaļai šonedēļ ir
Sociālā dienesta kasē, Brījurģi – no telpām Pasta
vības ielā 45. Tiek izsniegta
ielā 39 tā ir pārcelta uz
viena plastikāta karte, uz
bijušo bankas ēku Por kuras ir noteikta naudas
maļa ielā 11, kur vakar
summa un turpmāk tā tiks
oficiāli sāka darbu un vēra
attālināti papildināta vienu
durvis apmeklētājiem.
reizi mēnesī. Vēršam uzmaBibliotēkas vadītāja Renību, ka ar dāvanu karti vai
nāte LENŠA stāsta, ka pārkuponu nevarēs iegādāties
celšanās uz jaunajām telnepārtikas preces, alkoholu,
pām un iekārtošanās tajās
tabakas izstrādājumus, kafiintensīvi notika pagājušone- Pilsētas bibliotēkā izveidotā izstāde fotogrāfijās un dokumentos stāsta par tās
ju, gāzētos dzērienus un
dēļ un šīs nedēļas pirmajā vēsturi 100 gadu garumā.
enerģijas dzērienus.
pusē. – Bērnu bibliotēkai
R. LAGUNA foto
būs ne tikai jauns aprīkoJĒKABPILS IZGLĪTĪBAS
matas un tās izņemt.
vien to ļaus apstākļi.
otēkā pastāv lasāmgalds
jums un mēbeles, kas ir
PĀRVALDE
Renāte Lenša pastāstīja,
Tā kā pavasarī pilsētas laikrakstiem, žurnāli tiek
atbilstošas bērnu vecumam
ka pārmaiņas gaida arī lielo bibliotēkai apritēs 100 gadu iesieti un izsniegti aboneun dažādām citām prasībibliotēku, un tās būs saistī- kopš tās izveidošanas, jau mentā. Tolaik bibliotēka
bām, bet arī jauns nosautas ar plānoto Jēkabpils tau- kopš februāra apmeklētā- atradās Lielajā (tag. Brīvī kums. Oficiāli tā sauksies
tas nama rekonstrukciju. jiem ir pieejama tās vēsturei bas) ielā 75. Trīsdesmitajos
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas
Atkarībā no tās sākuma veltīta izstāde. Tajā, aplūko- gados tā bija vienīgā publisBērnu un jauniešu apkalpomājvieta būs jāmaina arī jot vēsturiskas fotogrāfijas kā, bez maksas pieejamā
šanas nodaļa. No ceturtdiebibliotēkai, pārceļoties gan un dokumentus, var uzzi- bibliotēka Jēkabpilī.
nas tā strādā tādā pašā režīuz Pormaļa ielu, gan uz nāt, ka bibliotēkas darbība
Pēckara gados vairākkārt
mā kā visas grāmatu krātubijušajām bērnu nodaļas tel- sākās 1 9 2 1 . g a d ā , k a d mainījās bibliotēkas atrašaves, ievērojot ārkārtējās
pām Pasta ielā, kur varbūt 1. maijā nodibināja Jēkab- nās vieta un nosaukums,
situācijas prasības un nosavarētu iekārtot telpas grā- miesta Izglītības biedrību un bet par Jēkabpils pilsētas
cījumus, – stāsta Renāte
matu apstrādei un novad- tā ierīkoja bibliotēku ar lasā- bibliotēku oficiāli tā kļuva
Lenša. Bibliotēka atrodas
pētniecības darbam. Pa - mo galdu. Līdz gada bei- 1962. gadā, līdz tagadējā
bijušās bankas ēkas 2. stāvā.
gaidām vēl neko konkrēti gām jau bija reģistrēti 55 mājvietā Vecpilsētas laukuTur izvietota lasītava, abonevarot paziņot, bet, kā lasītāji. 1927. gadā Iz glī- mā 3 nonāca 1990. gadā.
nementa nodaļa, atsevišķa
saka R. Lenša, pašvaldības tības biedrības bibliotekārs
Jubilejai veltītā izstāde
telpa pirmsskolas bērniem
vadības nostāja ir, ka bibli- Aivars Pāvuliņš Izglītības «Bibliotēkas simtgadi gaiu. c. Pašlaik darbojas aboneotēkai Vecpilsētas laukumā ministrijas Vispārīgo lietu dot» skatāma līdz 31. marments, kas nozīmē, ka apjāpaliek maksimāli ilgi, cik pārvaldei rakstīja, ka bibli- tam. l
meklētāji var izvēlēties grā-

LASI UN KOMENTĒ
ARĪ
www.bdaugava.lv

Nākamajā numurā: vai pedagogi, strādājot attālināti, saņem likumā paredzēto piemaksu.

Paziņojums par SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Publicēts Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2021. gada 5. marta numurā (Nr.3
(128)) un laikrakstā “Brīvā Daugava” 2021. gada 5. marta numurā (Nr. 18 (11 597)).

Paredzētā darbība: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils novada Krustpils
pagastā.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Ikšķiles
nov., Ikšķile, Tīnūžu šoseja 17, LV-5052, tālrunis: 28449491.
Paredzētās darbības norises vieta: Krustpils pagasts, Krustpils novads (sekojošos nekustamajos
īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā: “Pasilnieki” (kadastra Nr. 5668 007 0277) zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0298, 5668 007 0307, 5668 007 0319; “Logistikas parks”
(kadastra Nr. 5668 007 0295) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 007 0301, 5668 007
0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308; “Lidlauka ceļi” (kadastra Nr. 5668 007 0372) zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 5668 007 0372; “Lidlauka taka” (kadastra Nr. 5668 007 0320) zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 5668 007 0320; “Pasile” (kadastra Nr. 5668 007 0468) zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 5668 007 0462).
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr.
5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu
produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ietekmes uz
vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/15. Ziņojums „Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide
Krustpils novada Krustpils pagastā” sagatavots 2021. gada februārī.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis:
67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv).
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti no 2021. gada 4. marta tīmekļa vietnēs –
www.krustpils.lv, www.jekabpils.lv un www.geoconsultants.lv (sadaļā Vides izpēte/Paziņojumi (IVN)).
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sabiedriskās apspriešanas
sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam
(videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv un www.geoconsultants.lv, sākot ar
šī gada 15. martu), kuras laikā ieinteresētajām pusēm būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt
atbildes, rakstot uz ierosinātājas pārstāvja e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv. Tiešsaistes
videokonference notiks 2021. gada 17. martā plkst. 16:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē
www.geoconsultants.lv šī gada 15. martā).
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9,
Rīga, LV-1004, tālrunis: tālrunis: 67627504, e-pasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv)
un Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss:
67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim.

Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides
Krustpils novada Krustpils pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes protokols
Sanāksmes vieta: Neklātienes formā (attālināti)
Sanāksmes laiks: no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam
Sanāksmē piedalījās – Videoprezentācija skatīta 24 reizes; tiešsaistes videokonferencei
pieslēdzās 15 interesenti
Sanāksmi vada – Raimonds Spēks, Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors
Sanāksmi protokolē – Kristīna Mežapuķe, SIA „Geo Consultants” vides pārvaldības
speciāliste
Darba kārtība:
1. Videoprezentācija (SIA „Geo Consultants”)
2. Tiešsaistes videokonference
Videoprezentācija (pieejama no 2021. gada 15. marta).
Kristīna Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", informē par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru. Informē, ka ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
laiks ir no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 5. aprīlim. Tiek sniegta informācija par
paredzētās darbības vietu un paredzētās darbības ierosinātāju, paredzētās darbības
teritorijas alternatīvām un tuvāko dzīvojamo apbūvi. Tiek sniegta informācija par plānotās
darbības raksturojošajiem lielumiem. Prezentācijas laikā tiek sniegta informācija par putnu
mēslu pārstrādi, tehnoloģiskajiem risinājumiem, ūdensapgādi un notekūdeņiem,
inženierkomunikācijām, transporta loģistiku, kā arī par ietekmes uz vidi novērtējuma
izstrādes laikā iegūtajiem rezultātiem gaisa un smaku emisijām, trokšņa izplatību,
notekūdeņu emisijām, grunts un gruntsūdens kvalitātes stāvokli, bioloģiskās daudzveidības
izmaiņām, ietekmi uz ainavu un projekta sociāli – ekonomisko ietekmi.
Sagatavotā videoprezentācija bija pieejama saitē:
https://www.loom.com/share/0c0c3c23e11e4ab392ebcfbefde0bd8a
Saite uz videoprezentāciju 2021. gada 15. martā publicēta tīmekļa vietnēs www.krustpils.lv
un www.geoconsultants.lv.
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā, t.i. no 2021. gada 15. marta līdz 19.
martam interesentu jautājumi uz SIA “Geo Consultants” e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv
netika saņemti. Nekādi jautājumi netika saņemti arī telefoniski.
Tiešsaistes videokonference (2021. gada 17. martā plkst. 16:00 - 16:50)
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, atklāj tiešsaistes videokonferenci un iepazīstina ar sevi
(Krustpils novada pašvaldības izpildirektors). Informē, ka tiešsaites videokonference tiek
rīkota SIA “GALLUSMAN” olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros, un šī ziņojuma sabiedriskās
apspriešanas laiks ilgs līdz šī gada 5. aprīlim. Informē par sabiedriskās apspriešanas
neklātienes sanāksmes laiku (no 2021.gada 15. līdz 19. martam), un ka šajā laikā ikviens var
sūtīt jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv. Papildus sniedz Krustpils

1

novada pašvaldības viedokli par paredzēto investīciju projektu, norādot, ka Krustpils novada
pašvaldības dome atbalsta šo projektu, ņemot vērā būtiskos ieguvumus pašvaldībai un tās
iedzīvotājiem, ko šāds projekts varētu sniegt. Dod vārdu SIA "Geo Consultants" pārstāvei
Kristīnai Mežapuķei, lai informētu par ietekmes uz vidi novērtējuma procesā secināto.
K. Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", sniedz prezentāciju par paredzētās darbības veikto
ietekmes uz vid novērtējumu, t.sk. informē par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiku. Sniedz informāciju
par paredzētās darbības vietu, paredzētās darbības ierosinātāju, paredzētās darbības
teritorijas alternatīvām un tuvāko dzīvojamo apbūvi. Informē par paredzētās darbības
raksturojošajiem lielumiem. Videokonferences dalībniekiem tiek sniegta informācija par
putnu mēslu pārstrādes un citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, ūdensapgādes un
notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem, paredzētajām inženierkomunikācijām un transporta
plūsmu un maršrutiem. Iepazīstina ar ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laikā iegūtajiem
rezultātiem, t.sk. gaisa un smaku emisijām un to izplatību, trokšņa emisijām un to izplatību,
paredzēto notekūdeņu apjomu, to raksturojumu un novadīšanas vidē risinājumiem, grunts
un gruntsūdens kvalitātes stāvokli, bioloģiskās daudzveidības iespējamām izmaiņām, ietekmi
uz ainavu un projekta sociāli – ekonomisko ietekmi. Norāda, ka veiktā ietekmes uz vidi
novērtējuma ietvaros secināts, ka paredzētās darbības rezultātā nevienā no alternatīvām
netiek pārsniegtas normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Atgādina, ka līdz 19. martam
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ietvaros ikviens var sūtīt interesējošos jautājumus uz epasta adresi gc@geoconsultants.lv.
R. Spēks Krustpils novada pašvaldība, informē, ka uz jautājumiem tiešsaistes
videokonferences laikā ir gatavas atbildēt projektā iesaistītās, videokonferencei pieslēgušās
personas: SIA “GALLUSMAN” valdes priekšsēdētājs Arnis Veinbergs (par projektu kopumā),
SIA “Ovostar Europe” komercdirektors Edgars Lesnieks (par saražotās produkcijas realizāciju
un eksportu), SIA “Adven Latvia” biznesa attīstības vadītājs Kristaps Greidāns (par
siltumapgādes un mēslu pārstrādes tehnoloģijām), SIA “Baltic BioRefinery Park” valdes
priekšsēdētājs Edgars Kamišovs (par organizska minerālmēslojuma ražošanu) un SIA
“GENERIS” valdes priekšsēdētājs Valdis Bisters (par organiska minerālmēslojuma ražošanu).
Informē, ka šīs personas nepieciešamības gadījumā var sīkāk komentēt ar paredzēto darbību
saistītos aspektus. Lūdz uzdot jautājumus.
[jautājumi par paredzēto darbību uzdoti netiek]
A. Veinbergs, SIA “GALLUSMAN” valdes priekšsēdētājs, vēršas pie videokonferences
dalībniekiem un informē, ka projekta īstenošana pēdējo gadu laikā ir bijusi izskatīta jau
vairākās vietās, un šajā laikā ir bijusi iespēja daudzpusīgi novērtēt ar paredzēto darbību
saistītos aspektus un izvērtēt labākās pieejamās tehnoloģijas un risinājumus. Norāda, ka
projekta īstenošanas gadījumā tas būs viens no modernākajiem putnkopības uzņēmumiem
Eiropā. Ap 95% no produkcijas tiks eksportēti. Piebilst, ka Latvijas puntkopības nozare jau
šobrīd ir ar lielu eksporta potenciālu, līdz ar ko projekta īstenošanas rezultātā Latvija kļūs par
vienu no lielākājām puntkopības produkcijas eksportētājvalstīm Eiropā. Informē, ka viens no
projekta pastarpinātiem mērķiem ir ražotnes darbaspēkam piesaistīt ne tikai uz vietas esošos
darbiniekus, bet arī radīt tādus apstākļus, lai vismaz daļai no Latvijas aizbraukušiem būtu
iemesls atgriezties. To savukārt varēs nodrošinot, piedāvājot gan darba iespējas, gan
konkurētspējīgu darba samaksu. Tā kā ražotnes projekts ir plānots ļoti efektīvs, tas radīs
iespējas konkurētspējīgu darba algu maksāšanai darbiniekiem.
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V.Bisters, SIA “GENERIS” valdes priekšsēdētājs, informē, ka pienesums no projekta būs arī
vietējo izejmateriālu piegādātājiem, būvniekiem, lauksaimniekiem, no kuriem paredzēts
iepirkt graudus, un citiem.
A. Veinbergs, SIA “GALLUSMAN”, sniedz papildus informāciju par mēslojuma projektu, ko
paredzēts īstenot sadarbībā ar uzņēmumiem SIA “Baltic BioRefinery Park” un SIA “GENERIS”,
norādot, ka organiskā mēslojuma projekts nodrošinās aprites ekonomikas principu ieviešanu
ražošanā, kā arī būs būtisks pienesums arī vietējiem zemniekiem, kam būs iespējas aizvietot
konvencionālo mēslojumu, kas pārsvarā tiek importēts no Eiropas un Krievijas, ar vietējo
videi draudzīgu organisko mēslojumu ap 70 tūkstoši tonnas apjomā gadā.
V.Bisters, SIA “GENERIS”, informē, ka jaunās Eiropas aprites ekonomikas ietvaros
lauksaimniecības nozarē jau tuvākā nākotnē paredzami stingrāki nosacījumi minerālmēslu
izmantošanā, un ražotnē radītā organiskā mēslojuma pieejamība Latvijas lauksaimniekiem
ļaus Latvijai izpildīt šīs prasības. Faktiski atkritumi tiks pārvērsti produktā ar augsto
pievienoto vērtību, jo plānots ne tikai granulēt putnu mēslus, bet izveidot sabalansētu
organisko mēslojumu, kuru var izmantot zemnieki esošajā mēslošanas praksē un iekārtās,
tieši aizvietojot konvencionālos minerālmēslus. Šī aprites ekonomikas daļa ir būtisks
pienesums projektam.
[papildus jautājumi no videokonferences dalībniekiem uzdoti netiek]
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, uzrunā Valsts vides dienesta pārstāvjus, aicinot tos
uzdot jautājumus.
S. Dembovska, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde, informē, ka šobrīd
tiek izskatīts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un gatavots VVD Daugavpils reģionālās
vides pārvaldes viedoklis. Informē, ka neskaidrs ir jautājums par ziņojumā norādītiem esošā
trokšņa robežvērtību pārsniegumiem un jautā, par kādiem trokšņa pārsniegumiem ir runa.
K. Mežapuķe, SIA "Geo Consultants", sniedz atbildi, ka jau šobrīd pie atsevišķām dzīvojamām
mājām fona troksnis pārsniedz robežvērtības, tā kā šīs mājas atrodas autoceļa tiešā tuvumā.
S. Dembovska, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde, piebilst, ka
plānotais projekts ir liels un vērtējamo aspektu daudz, tomēr līdz sabiedriskās apspriešanas
beigām Daugavpils reģionālās vides pārvaldes viedoklis noteikti tiks nosūtīts.
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, aicina videokonferences dalībniekus uzdot
jautājumus.
[jautājumi par paredzēto darbību uzdoti netiek]
R. Spēks, Krustpils novada pašvaldība, paziņo, ka, tā kā jautājumu par ziņojumu vairs nav,
tiešsaistes video konference tiek slēgta.

Protokolētāja

K. Mežapuķe
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Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Olu un olu produktu ražotnes
kompleksa izveide Krustpils novada
Krustpils pagastā

 Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi
novērtējuma piemērošanu – 2020. gada 8. jūlijā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma
Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

 Ietekmes uz vidi novērtējuma Programma saņemta 2020. gada 5. oktobrī.

 Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme neklātienes formā - no
2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 21. augustam; tiešsaistes
videokonference - 2020. gada 20. augustā plkst. 16:00 – 19:00.

Sanāksme neklātienes formā (attālināti)
15.03.2021. – 19.03.2021.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko
apspriešanu publicēts Krustpils novada informatīvajā izdevumā “Krustpils
novadnieks” 2021. gada 5. marta numurā; laikrakstā “Brīvā Daugava” 2021.
gada 5. marta numurā. Informācija publicēta arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Jēkabpils Vēstis” 2021.gada februāra numurā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana:

Paziņojumi publicēti tīmekļa vietnēs: www.vpvb.gov.lv, www.gallusman.com,
www.krustpils.lv,
www.jekabpils.lv,
www.jekabpilslaiks.lv
un
www.geoconsultants.lv;

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt:

 Paziņojumi par Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu nosūtīti pa pastu plānotās
darbības tuvāko pieguļošo zemju īpašniekiem.
Informātīvie materiāli par paredzēto darbību pieejami: Krustpils novada
pašvaldībā, Jēkabpils pilsētas domē, Krustpils pagasta pārvaldē.

IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks
no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 5.aprīlim

o SIA „Geo Consultants” (Olīvu ielā 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, epasts: gc@geoconsultants.lv, www.geoconsultants.lv);
oVides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045,
tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,
pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv)
līdz 2021. gada 5. aprīlim

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
IVN Ziņojums priekšlikumu saņemšanai iesniegts:
Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē;
Krustpils novada pašvaldībā;
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;
Veselības inspekcijā

Informācija par paredzētās darbības vietu un darbības
ierosinātāju
 Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “GALLUSMAN”, reģ. Nr. 40103895261,
juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile.

 Paredzētā darbība ir olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Krustpils
novada Krustpils pagastā.
 Paredzētai darbībai tiek izskatīti sekojoši nekustamie īpašumi bijušā Jēkabpils
lidlauka teritorijā: “Pasilnieki”, “Logistikas parks”, “Lidlauka ceļi”, “Lidlauka taka”,
“Pasile” (platība – ap 45 ha).
 Paredzētās darbības teritorija kopumā robežojas ar 23 zemes īpašumiem.
 Paredzētās darbības teritorija atrodas ap 0,5 līdz 1 km uz Z/ZA no Jēkabpils
pilsētas teritorijas robežas (atkarībā no alternatīvas), Krustpils novada Krustpils
pagastā. Teritorija pamatā atrodas Rūpniecības apbūves teritorijā (R2). Nelielās
platībās noteikts izmantošanas veids - Lauksaimniecības teritorijas (L),
Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) un Mežu teritorijas (M), kurās apbūve
nav paredzēta.
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Paredzētās darbības atrašanās vieta

Paredzētās darbības teritorijas alternatīvas

Mērogs 1:10000

Mērogs 1:500000

Dējējvistu novietņu un pamatražošanas infrastruktūras izvietošanai tiek izskatītas
teritorijas alternatīvas «A1» un «A2», savukārt jaunputnu novietņu izvietošana paredzēta
teritorijā ar apzīmējumu «B».

Tuvākā dzīvojamā apbūve (A alternatīva)

Tuvākā dzīvojamā apbūve (B alternatīva)

Paredzētās darbības raksturojošie lielumi

Paredzētās darbības raksturojošie lielumi

 Kompleksā paredzētas 16 novietnes dējējvistu turēšanai un 9 novietnes
jaunputnu izaudzēšanai.

 Vienā dējējvistu novietnē paredzētais maksimālais dējējvistu vietu skaits ir
335 025 putnu vietas, t.i. kopā 5,36 milj. dējējvistu vietas.
 Vienā jaunputnu novietnē paredzētais maksimālais jaunputnu vietu skaits ir
111 550 putnu vietas, t.i. kopā 1 milj. jaunputnu vietas.
 Putnu barība tiks ražota Kompleksā uz vietas. Barības ražošanas posmi ir
sekojoši: graudu pieņemšana un pirmapstrāde, graudu un citu izejvielu
uzglabāšana, barības sagatavošana un piegāde putnu novietnēm.
 Gadā no vietējiem lauksaimniekiem paredzēts iepirkt līdz 175 tūkst. tonnas
graudu un līdz 40 tūkst. tonnas rapšu sēklu.

 Kopējais dējējvistu izdēto olu skaits gadā - ap 1,8 mljrd.
 Olas paredzēts realizēt gan kā čaumalu olas, gan pārstrādāt dažādos olu
produktos - šķidrie olu produkti, olu pulveris, vārītas olas, ēdienu
pagatavošanas sagataves, uztura bagātinatāji u.c.
 Plānotā realizācija 60% - čaumalu olas, 40% - olu produkti.
 Līdz 90% no visas saražotās olu produkcijas plānots realizēt eksporta tirgos
lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem un pārtikas produktu ražošanas
uzņēmumiem.
 Produkcijas realizācijai tiks izmantots jau esošais koncerna sadarbības
partneru tīkls Eiropā, Tuvajos Austrumos un citur, kā arī meklēti jauni
produkcijas noieta tirgi.

 Putnu barības paredzētais patēriņš – līdz 241 tūkst. tonnas/gadā.
 Graudu uzglabāšanai peradzēta graudu silosu (torņu) izbūve ar kopējo
uzglabāšanas ietilpību līdz 90 tūkst. tonnas.
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Putnu mēslu pārstrāde

Putnu mēslu pārstrādes iekārtas

 Kūtsmēslu uzglabāšanas krātuves netiek paredzētas.

 Gadā var rasties līdz 187 tūkst. tonnas putnu mēslu.

 Kūtsmēslu pārstrādei tiks izbūvētas modernas iekārtas svaigu putnu mēslu
žāvēšanai un granulēšanai tūlīt pēc to izņemšanas no putnu novietnēm. Iekārtas
tiks aprīkotas ar augstas efektivitātes filtru sistēmām.
 Putnu mēslu izvākšana no dējējvistu turēšanas novietnēm vienmērīgā
nepārtrauktā režīmā tiks nodrošināta katru dienu, bet no jaunputnu novietnēm katru dienu, izņemot svētdienas un svētku dienas. Putnu mēslu uzkrāšana pirms
to pārstrādes Kompleksa teritorijā nav nepieciešama un nav paredzēta.
 Putnu mēsli no dējējvistu novietnēm tiks izvākti un uz mēslu pārstrādes
iekārtām tiks nogādati ar slēgtām transportieru sistēmām.

 Kūtsmēslu pārstrādei tiks uzstādītas modernas mēslu žāvēšanas iekārtas,
kuru tehnoloģija ir balstīta uz siltuma caurplūdes principu, vienlaicīgi
nodrošinot slēgtu siltā gaisa recirkulāciju ar siltuma atgūšanu, kā arī retināta
gaisa vidi iekārtā.

 Jaunputnu mēsli uz pārstrādes iekārtām tiks nogādāti ar iekšējo
autotransportu nosedzamā piekabē. Dienā uz pārstrādi tiks piegādātas 1-2
jaunputnu mēslu kravas. Mēslu iekraušanas procesam nepieciešamais laiks
dienā nepārsniegs 90 minūtes.

Plānotās darbības tehnoloģiskie risinājumi
Emisiju izplatības/trokšņa samazināšanas
risinājumi:
 Putnu novietnes paredzēts aprīkot ar
novietņu konstrukcijā to ventilatoru izvadu
gala sienās integrētām slēgtām plūsmas
barjerām jeb slāpētājiem no vēja izturīgiem
metāla paneļiem. Šo konstrukciju uzdevums
- nodrošināt novietņu ventilācijas sistēmas
radītā gaisa turbulenci uz augšu vērstā
virzienā, veicinot gaisa emisiju sajaukšanos
un izkliedi augšējos atmosfēras slāņos
(mazinot to koncentrāciju un ietekmi uz
blakus esošajām teritorijām).
 Šie konstruktīvie risinājumi nodrošina arī
efektīvu putnu novietņu ventilācijas sistēmas
radītā trokšņa slāpēšanu.

 Iekārtas darbosies nepārtrauktā režīmā. Pēc izžāvēšanas gatavais produkts,
kam ir novērstas smakas, tiek novirzīts uz granulēšanas iekārtām.
 Granulēšana tiek veikta ar produkta mehānisku apstrādi – drupināšanu/
irdināšanu un saspiešanu (granulās), pēc kā tiek veikta granulu
higienizēšana/sterilizēšana, dzesēšana, dozēšana un iepakošana.
 Mēslu pārstrādes rezultātā tiek saražots augstvērtīgs organiskais augsnes
minerālmēslojums, kas izmantojams lauksaimniecībā. Kopējais saražotā
minerālmēslojuma apjoms – līdz 70 tūkst. tonnas/gadā.

Putnu aprite
 Diennakts veci cāļi uz Latviju tiks transportēti no Eiropā esošiem olu
inkubatoriem ik pēc 20 nedēļām un ievietoti jaunputnu novietnēs.
 Jaunputni tiek audzēti līdz 17 nedēļu vecumam, pēc kā tiek pārvietoti uz
dējējvistu novietnēm, kur tiek turēti līdz to 90 nedēļu vecuma
sasniegšanai.
 Pēc aktīvā dējējvistu dēšanas perioda beigām dējējvistas tiek izņemtas no
novietnēm un izvestas uz kautuvēm pārstrādei gaļas produktos.
 Jaunputnu dzīvotspēja ir vidēji 97%, dējējvistām – 93-96%. Pie maksimālā
putnu vietu skaita var veidoties līdz 500 tonnas kritušo putnu gadā.
 Kritušo putnu izvešanu un tālāku pārstrādi nodrošinās specializēti
uzņēmumi, kas saņēmuši atbilstošas atļaujas to utilizācijai.

Ūdensapgade un notekūdeņi

Inženierkomunikācijas

 Ūdensapgāde:
o maksimālais dienas patēriņš - 1740 m3/dnn; kopā – līdz 563 300 m3/gadā.
o galvenie patērētāji: putnu dzirdināšana (~75%), putnu novietņu mazgāšana,
ūdens atdzelzošanas filtru skalošana, ķīmiskās gaisa attīrīšanas sistēma, olu
pārstrāde un iekārtu mazgāšana, personāla un sanitārās vajadzības u.c;
o divi dziļurbumi;
o tehniskā ūdens sagatavošana.
 Ražošanas notekūdeņi:
o veidosies no putnu novietņu mazgāšanas, pazemes ūdens sagatavošanas
(atdzelzošanas) procesa, olu šķirošanas un pārstrādes iekārtu mazgāšanas,
telpu uzkopšanas, gaisa filtru sistēmas darbības u.c. procesiem;
o galvenās piesārņojošās vielas: suspendētās organiskās vielas, fosfora un
slāpekļa savienojumi, ķīmiskā un bioloģiskā slāpekļa patēriņa rādītāji;
o jaunākās paaudzes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz NAI novadāmo
notekūdeņu maksimālais apjoms - līdz 400 m3/dnn jeb līdz 106 300 m3/gadā;
o attīrīto notekūdeņu novadīšana vidē – izbūvejamā novadgrāvī ar tālaku (pēc
~700m) izplūdi valsts nozīmes ūdensnotekā “Babraunīca”.

 Lietus un sniega kušanas ūdeņi:
o centralizēta savākšana paredzēta no ēku jumtiem un vietās, kur tiks
nodrošināts cietais teritorijas segums;
o attīrīšana lokālajās mehāniskās attīrīšanas iekārtās ar smilšu un naftas
produktu uztvērēju;
o izplūde izbūvejāmā novadgrāvī ar tālāku izplūdi (pēc ~700m) valsts nozīmes
ūdensnotekā “Babraunīca”.
 Siltumapgāde:
o koksnes biomasas (šķeldas) katlu māja - divi ūdens sildāmie katli ar katra
siltuma jaudu 9,0 MW un dabas gāzes kurināmā ūdens sildāmais katls ar
siltuma jaudu 8 MW (kā rezerves siltumapgādes avots).
 Elektroapgāde:
o pieslēgumi elektrotīkliem (izbūvējamas vidēja sprieguma kabeļlīnijas).
 Degvielas uzpildes punkts:
o iekšējā transporta pašpatēriņa vajadzībām – dīzeļdegvielas virszemes
tvertne ar kopējo ietilpību līdz 10 m3.
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Piebraukšanas iespējas un transporta plūsma

Piebraukšanas iespējas un transporta plūsma

 Pa valsts vietējo autoceļu V782 “Jēkabpils-Antūži-Medņi”, no kura uz
Kompleksa teritoriju ir izbūvēts asfaltēts pievadceļš.
 Kompleksa darbību nodrošinās līdz 75 kravas autotransporta vienībām
dienā.
 Vieglo automašīnu skaits - līdz 60 vienībām dienā, ko pamatā veidos
darbinieku autotransports. Tiks izbūvēts stāvlaukums ārpus Kompleksa
ražošanas zonas.
 Satiksmes intensitātes pieaugums uz autoceļa V782: smago automašīnu
vidējās satiksmes intensitātes pieaugums - 268%; vieglo automašīnu
vidējās satiksmes intensitātes pieaugums - 18%.
 Plānotā transporta kustība ir paredzēta pa dienu un darba laikā, līdz ar to
būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti transporta kustības
intensitātes pieauguma dēļ nav sagaidāma.

Ietekmes uz vidi novērtēšanas gaitā vērtētās ietekmes

Gaisa piesārņojošo vielu emisijas

 Gaisa piesārņojums

 Kompleksā paredzēti 34 emisiju avoti (25 no tiem – putnu novietnes;
pārējie avoti – katlu māja, graudu pieņemšanas punkts, graudu tīrīšanas
iekārtas u.c.)

 Smaku emisijas

 Gaisu piesārņojošās vielas – cietās daļiņas, amonjaks, slāpekļa oksīds,
oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds.

 Trokšņa izplatība
 Transporta intensitāte
 Notekūdeņu emisijas, grunts un gruntsūdens kvalitātes stāvoklis
 Bioloģiskās daudzveidības izmaiņas
 Ietekme uz ainavu
 Sociāli-ekonomiskā ietekme

Piesārņojošo vielu koncentrācijas ārpus Kompleksa teritorijas
(A alternatīva)

Piesārņojošā viela

Piesārņojuma Gaisa kvalitātes
Maksimālā
Aprēķinu
koncentrācija
normatīvs
summārā
periods/ laika attiecībā pret
µg/m3
koncentrācija,
gaisa
kvalitātes
intervāls
µg/m3
normatīvu, %

Amonjaks

162

gads/1h

6.48

2500

Amonjaks

3,45

gads/1a

1.92

180

Oglekļa oksīds

445

gads/8h

4.45

10 000

Slāpekļa dioksīds

177

gads/1h

88.50

200

Slāpekļa dioksīds

35,7

gads/1a

89.25

40

PM10

19,8

gads/24h

39.60

50

PM10

18,0

gads/1a

45.00

40

PM2,5

11,5

gads/1a

57.50

20

Aprēķinātās maksimālās
summārās koncentrācijas
(ņemot vērā plānotās
darbības un esošā fona
koncentrācijas) ārpus
plānotās darbības vietas
gaisu piesārņojošām vielām
norāda, ka gaisa kvalitātes
normatīvi netiek pārsniegti
pat visnelabvēlīgākajos
apstākļos

 Emisiju aprēķinos ņemts vērā:
o gaisu piesārņojošo vielu esošais fons
o meteoroloģiskie raksturlielumi
o kurināmā raksturojums, apjoms
o plānotās darbības sadedzināšanas tehnoloģija
o emisijas faktori, kas piemēroti putnu turēšanai u.c.

Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu (A alternatīva)

Ar zilo krāsu
atzīmēta Kompleksa
teritorijas robeža
Mērvienība - μg/m3
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Piesārņojošo vielu koncentrācijas ārpus Kompleksa teritorijas
(B alternatīva)
Maksimālā
summārā
koncentrācija,
µg/m3

Aprēķinu
periods/ laika
intervāls

Piesārņojuma
koncentrācija
attiecībā pret
gaisa kvalitātes
normatīvu, %

Gaisa kvalitātes
normatīvs
µg/m3

Amonjaks

159

gads/1h

6.36

2500

Amonjaks

3,38

gads/1a

1.88

180

Oglekļa oksīds

447

gads/8h

4.47

10 000

Slāpekļa dioksīds

147

gads/1h

73.50

200

Slāpekļa dioksīds

32,8

gads/1a

82.00

40

PM10

19,0

gads/24h

38.00

50

PM10

17,8

gads/1a

44.50

40

PM2,5

11,4

gads/1a

57.00

20

Piesārņojošā viela

Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu (B alternatīva)

Aprēķinātās maksimālās
summārās koncentrācijas
(ņemot vērā plānotās
darbības un esošā fona
koncentrācijas) ārpus
plānotās darbības vietas
gaisu piesārņojošām vielām
norāda, ka gaisa kvalitātes
normatīvi netiek pārsniegti
pat visnelabvēlīgākajos
apstākļos

Smaku emisijas

Ar zilo krāsu
atzīmēta Kompleksa
teritorijas robeža
Mērvienība - μg/m3

Smaku emisiju izplatība (A alternatīva)

 Smaku avoti – dējējvistu novietnes, jaunputnu novietnes, mēslu pārstrādes
(žāvēšanas) iekārtas, putnu mēslu iekraušana pie jaunputnu novietnēm.
 Smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 ouE/m3.
 Atbilstību smakas mērķlielumam nodrošina: savrupmāju apbūves teritorijā,
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, daudzstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijā, publiskās apbūves teritorijā, jauktas centra apbūves teritorijā,
dabas un apstādījumu teritorijā.

Ar zilo krāsu
atzīmēta Kompleksa
teritorijas robeža

 Smakas koncentrācija pie mājas «Lauri» A alternatīvas gadījumā sasniedz
32,2% no gaisa kvalitātes normatīva, bet B alternatīvas gadījumā – 61,2%.

Mērvienība - ouE/m3

 Aprēķinātās maksimālās summārās smakas koncentrācijas norāda, ka
noteiktie smaku mērķlielumi ārpus Kompleksa teritorijas netiek pārsniegti pat
visnelabvēlīgākajos apstākļos.
 Smaku emisiju noteiktie emisiju faktori noteikti pietiekami lieli (paaugstināti)
īpašas piesardzības nolūkos. Paredzams, ka faktiskās smaku emisijas būs
būtiski zemākas.

Smaku emisiju izplatība (B alternatīva)

Troksnis
 Esošie trokšņa avoti – transporta, kas izmanto autoceļu V841, radītais
troksnis, blakus esošo uzņēmumu (SIA “AmberBirch”, SIA “Saldus ceļinieks”,
SIA “Enertec 1”, SIA “Enertec Krustpils”, SIA “Enertec Jēkabpils”) radītais
troksnis.
Ar zilo krāsu
atzīmēta Kompleksa
teritorijas robeža
Mērvienība - ouE/m3

 Nozīmīgākie plānotie trokšņu avoti - jaunputnu un dējējvistu novietņu
ventilācijas sistēma, barības piegāde un pneimatiska iepildīšana barības
bunkuros pie jaunputnu novietnēm, olu šķirošanas un pārstrādes ceha
iekārtas, graudu pieņemšanas un apstrādes iekārtas, barības ražošanas ceha
iekārtas un katlu mājas darbība. Kā arī Kompleksa iekšējā autotransporta
radītais troksnis.
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Troksnis

Troksnis

Esošais trokšņa līmenis
Esošā trokšņa līmeņa rādītāji, LWA, dB(A)
Nr.

Dzīvojamā apbūve (māju nosaukums)

Diena (7:00-19:00)

Vakars (19:00-23:00)

Nakts (23:0007:00)

1.

„Atvari”

46,6

35,1

30,4

2.

„Birzgaļi”

54,3

52,9

3.

„Birziņi”

51,6

50,1

44,9

4.

„Brieži”

45,9

42,8

38,0

5.

„Lauri”

52,8

51,1

45,8

6.

„Urķērnieki (1)”

41,4

25,7

21,4

7.

„Urķērnieki (2)”

40,7

23,3

18,9

8.

„Veseļi”

42,1

32,3

27,7

9.

„Veseļi 97”

38,9

27,1

22,4

10.

„Žagatas”

41,9

30,8

25,9

55,0

50,0

45,0

Indiv. dzīvojamo māju apbūves teritoriju trokšņa robežlielumi

47,6

 Tiks pielietoti troksni samazināšanas risinājumi – konstrukcijas ar
sendviča tipa paneļiem ar poliuretāna putu pildījumu ~50 mm biezumā.
 Trokšņa līmeņa pārsniegumi vakara un nakts stundās ir saistīti ar jau
esošajiem (fona) trokšņiem. Salīdzinot ar esošo situāciju, abu alternatīvu
gadījumā kopējais trokšņa līmenis vakara un nakts stundās, kas pārsniedz
robežlielumus, viensētās “Birzgaļi”, “Birziņi” un “Lauri” palielināsies par
0,1 db(A), kas ir uzskatāms par nebūtisku un faktiski nejūtamu.

Augsnes, grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu
piesārņojuma iespējamība

Troksnis
Trokšņa rādītāji tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās

 Notekūdeņu pēc attīrīšanas atbilstība MK 22.01.2002. not. Nr. 34
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Trokšņa līmeņa rādītāji, LWA, dB(A)

Dzīvojamā apbūve
(nosaukums)

 Telpās esošo iekārtu trokšņa līmenis tiek slāpēts skaņas transmisijas
rezultātā caur ēkas norobežojošo konstrukciju materiālu. Ņemot vērā
paredzēto iekārtu trokšņu avotu līmeni un trokšņa līmeņa samazinājumu,
šie avoti netiek uzskatīti par būtiskiem, jo radīs salīdzinoši daudz mazāku
troksni nekā iekārtas, kuras atrodas ārpus telpām turpat tuvumā.

A alternatīva

B alternatīva

Diena

Vakars

Nakts

Diena

Vakars

„Atvari”

49,9

37,7

34,5

49,6

35,4

31,2

„Birzgaļi”

54,3

52,9

47,6

54,4

52,9

Nakts
47,7

„Birziņi”

51,7

50,1

45,0

51,7

50,1

45,0

„Brieži”

46,2

43,1

38,5

46,2

43,1

38,5

„Lauri”

52,9

51,2

45,9

52,9

51,2

45,9

„Urķērnieki (1)”

41,8

29,1

25,9

42,3

31,9

29,1

„Urķērnieki (2)”

41,0

26,8

23,5

41,7

30,7

27,9

„Veseļi”

43,2

35,9

32,9

43,5

36,4

33,2

„Veseļi 97”

40,6

33,5

31,0

40,7

33,2

30,4

„Žagatas”

46,1

35,9

33,1

45,1

32,0

28,3

Trokšņa robežlielumi

55,0

50,0

45,0

55,0

50,0

45,0

 Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiks novadīti izbūvētajā novadgrāvī, ar tālaku
(pēc ~700m) izplūdi valsts nozīmes ūdensnotekā “Babraunīca”, kas pēc
aptuveni 13 km ieplūst Aiviekstē. Tas nodrošinās attīrīto notekūdeņu
papildus pašattīrīšanos.
 Ietekme tikai avāriju vai negadījumu rezultātā, kas tiek minimizēta ar
konstruktīviem risinājumiem – noslēgvārsta ierīkošana novadgrāvī.
 Atbilstošs segums teritorijā.
 Kūtsmēslu uzglabāšanas krātuves Kompleksa teritorijā netiek paredzētas.

Dabas vērtības, ainava

Sociāli-ekonomiskā ietekme

 Dabas parks “Laukezers” (Natura 2000 teritorija) kas atrodas ap 6,8 km
attālumā no plānotās darbības teritorijas DA virzienā.

 Līdz 200 jaunas darba vietas.

 Tuvākais mikroliegums, kas izveidots augu sugas aizsardzībai, atrodas ap 5,4
km attālumā ZR virzienā, tuvākais valsts nozīmes aizsargājamais koks
(dižkoks) atrodas ap 3 km attālumā ZA virzienā.
 Paredzētās darbības teritorijā netika konstatēti īpaši aizsargājamās augu
sugas un īpaši aizsargājami biotopi.
 Ja notekūdeņi tiek novadīti ziemeļaustrumu daļā esošajā “Babraunīca”,
ilgtermiņā vai avārijas gadījumā, noplūstot neattīrītiem notekūdeņiem,
ietekme var veidoties uz ap 1,7 km attālumā esošo aizsargājamo zālāju.
 Nepieciešamo būvniecības darbu rezultātā ainavas vizuālais skats tiks
izmanīts.

 Pašvaldību un valsts budžeta ieņēmumu pieaugums.
 Būvniecības nozares izaugsme.
 Lauksaimniecības ražošanas intensitātes veicināšana.
 Latvijā saražoto graudu konvertācija produktā ar pievienoto vērtību
(putnu olās un olu produktos).
 Palielināsies eksporta īpatsvars, tiks veicināta Latvijas atpazīstamība
eksporta tirgos.
 Labvēlīgi apstākļi turpmākai bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijas attīstībai.

 Plānotās darbības teritoriju no valsts vietējā autoceļa V841 atdala meža josla.
 ietekme uz ainavu ir vērtējama kā neliela nelabvēlīga ietekme.
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Paldies par uzmanību!
SIA «GEO CONSULTANTS»
Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004
Biroja tālr.: +371 6 7627 504; fakss: +371 6 7623 512
e-mail: gc@geoconsultants.Lv
web: www.geoconsultants.Lv
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