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Spītējot jūlija tveicei, spēcī-
gākajiem lietiem un negaisiem, 
mēs visi kopā spējām sagādāt 
viens otram prieku un būt vieno-
ti, jo Krustpils novada Variešu pa-
gastā norisinājās ikgadējie Krust-
pils novada svētki 2018 “Svētki, 
kas vieno”!

Svētki sākās jau 13.jūlijā, kad 
ģimenes, draugi un paziņas sati-
kās un vienojās kopīgam auto–
foto rallijam “Iepazīsti Variešu 
pagastu”. Orientēšanās sacensī-
bās startēja 12 komandas, katrai 
komandai tika izdalītas orientē-
šanās kartes ar foto objektiem 
un mīklām, pēc kartes bija jāat-
rod foto objekti un jānokļūst pie 
tiem, kā arī visa ceļa garumā va-
rēja minēt mīklas, par kurām tika 
doti papildus punkti. Sacensībās 
uzvarēja puišu komanda “JAUT-
RIE ZĒNI” ar pārliecinošu rezultā-
tu – 83 punktiem un ar visīsāko 
nobraukto maršrutu – 71 km.

Īstā novada godināšana no-
tika sestdien, 14.jūlijā, kad visus 
pamodināja enerģijas pilnā et-
nogrupa “Tautumeitas” – dāmas, 
kas nu plašāku atpazīstamību 
guvušas ne tikai Latvijā, bet arī 
ārpus tās, izteicās, ka pirmo rei-
zi, dziedot dziesmu “Manā lopu 
laidarā”, dzied ar īpašu skatu uz 

dabu un pļavu, kurā ganās govis. 
Grupai šis bija agrākais koncerts 
viņu uzstāšanās vēsturē un vi-
ņas bija ārkārtīgi apmierinātas, 
ka varēja iegūt tādu enerģiju jau 
no paša rīta no koncerta apmek-
lētājiem. Īpašs mirklis bija tad, 
kad mūsu pašu dejotāji “Zaķīši ” 
vienojās kopīgā performancē ar 
grupu, kurai ir iestudēta horeo-
grāfi ja šai dziesmai. 

Svētku daudzināšanā visus 
novada pagastus uzrunāja un 
sveica kalējs Ferdinands un viņa 
sieva Made. Kā zināms, Krust-
pils novada stāsts vēsta, ka reiz 
dzīvoja kalējs Ferdinands, un 
pirmais zirgs, ko viņš apkala, pie-
derēja skaistajai Madei, kuru viņš 
apprecēja. Madei pūrā bija trīs 
simti cimdu pāru, kuri bija pare-
dzēti visiem dzīves gadījumiem. 
Tā nu Ferdinanda un Mades sešas 
meitas – Atašiene, Vīpe, Mežāre, 
Varieši, Krustpils un Kūkas, izejot 
tautās, ar savām kuplajām ģime-
nēm veidoja Krustpils novadu.

Pēc atklāšanas pasākuma 
visi devāmies izbaudīt muzikā-
lo koncertstāstu “Veltījums Un-
guru baznīcai 190. gadadienā”, 
kurš norisinājās Medņos, Un-
guru baznīcā. Svētbrīdī Unguru 
evaņģēliski luteriskās draudzes 

locekle Inga Zālīte visiem atklāja 
dažādus interesantus faktus par 
Unguru baznīcu. Tāpat guvām 
svētību no mācītāja Ēvalda Bēr-
ziņa, kā arī Atašienes draudzes 
prāvesta Viktora Nagļa. Pēdējo-
reiz šajā baznīcā tik daudz ap-
meklētāju bija 2002.gadā, un 
nu šī baznīca atkal uzmirdzēja 
no jauna – par spīti tam, ka pie 
uzlabošanas vēl tik daudz darā-
mā, tā nesa garīgu mieru un svē-
tumu visai atlikušajai dienai, ko 
īpaši paspilgtināja Cēsu zvanu 
ansambļa “Soli Deo Gloria” brī-
nišķīgais koncerts.

Vēlāk mazie novada svēt-
ku apmeklētāji ar vecākiem, 
draugiem un paziņām devās 
uz pankūku balli Liepenes sko-
las dārzā, kur viņus sagaidīja un 
kopā ar bērnu kolektīviem “Pe-
lēni” no Atašienes, “Zaķīši” no 
Variešiem, “Blēņas” un “Pigori” no 
Kūkām un “Zili brīnumi” no Vīpes 
izklaidēja Zinītis un Nezinītis un 
viņu draugi. Laiks bērnu čalas, 
dejas un dziesmas lutināja, līdz 
ar to visi apmeklētāji, cieši jo cieši 
sanākuši, baudīja skaisto koncer-
tu un izrādi.

Pēcpusdienā visi bija gaidīti 
atpakaļ Variešu centra birzītē, lai 
atrastu īsto novada garšu. Da-

lībnieku sagādātie gardumi pa-
zuda ļoti ātrā laikā, kas norāda 
– bija tiešām garšīgi! Ikvienam 
ar īpašu žetonu bija iespēja no-
balsot par tīkamāko gardumu. 
Uzvarētāju bija grūti izvēlēties 
ikvienam baudītājam, taču sīvā 
cīņā uzvarēja Vīpes pagasta 
pārstāve Karīna Šeinova ar tor-
ti “Mellenīte”. Bērni, un ne tikai 
viņi, varēja izmēģināt roku ziep-
ju liešanā un iegriezt podnieka 
ripu keramikas darbnīcā un iz-
mēģināt spēkus biedrības “Mus-
tangs” virvju trasē. Savukārt 
kino interesentiem Variešu kul-
tūras namā bija iespēja noska-
tīties Latvijas simtgadei veltīto 
mākslas fi lmu “Bille”,– par mazā 
cilvēkbērna pieaugšanu, naba-
dzības pieņemšanu, sapņiem 
un attiecībām ar pasauli Latvijā 
pagājušā gadsimta trīsdesmito 
gadu nogalē. Filma ir veltījums 
mums šodien, atgādinot par īs-
tenām vērtībām – iecietību, uz-
upurēšanos un nepieciešamību 
sevi apliecināt. 

Saņēmuši pilnu emociju bu-
ķeti, visi devās veidot Latvijas 
kontūru uz Variešu sporta lau-
kumu. Mērķis kontūras izveidei 
bija visiem kopā nodot sveicie-
nu Latvijai dzimšanas dienā un 

parādīt, ka Latviju veidojam mēs 
paši. Tad folkloras grupa “Lākači”, 
apdziedot katru pagastu ar vēlē-
jumu, aicināja stāties gājienam. 
Lietus lāsēm un spēka dziesmām 
pavadīti, visi dalībnieki devās uz 
Variešu estrādi, kurā notika skais-
tais novada pašdarbības kolektī-
vu koncertuzvedums “Ar saknēm 
novadā”. Vēlāk, plkst. 21.00, visus 
sapurināja rokenrola karaļi “KEK-
SI” ar jaudīgo enerģiju. “Keksi” 
zināja, kā atdzīvināt deju grīdu 
un sniegt visiem Variešu māji-
niekiem un ciemiņiem trūkties 
ar fantastisku dzīvesprieka devu! 
Savukārt pēc tam, pašā vakara 
izskaņā, visi vakara ballē varēja 
izdejoties ar grupu “Liepavots”.

PALDIES VISIEM, kuri ziedo-
ja savu dārgo laiku, enerģiju un 
spēkus, domas un idejas, lai kopā 
radītu svētkus sev un citiem, pal-
dies visiem, kuri strādāja dien-
naktīm, lai svētki izdotos! Paldies 
visiem svētku dalībniekiem un 
viesiem par kopā būšanu!

Uz saredzēšanos nākamgad, 
kad svētkus svinēsim Kūku pa-
gastā!

Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Monika Kauranena 

Foto: Laura Rakova
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2018. gada 18.jūlija Krustpils 
novada domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi šādos jautāju-
mos:

• Par Krustpils novada Būv-

valdes vadītāja, arhitekta ie-

celšanu amatā (iecelt ar 2018.
gada 10.septembri Krustpils no-
vada Būvvaldes vadītāju–arhi-
tektu)

• Par Krustpils novada bā-

riņtiesas locekles atbrīvošanu 

no amata 

• Par rezerves zemes fon-

dā ieskaitītās zemes vienības 

piekritību Krustpils novada 

pašvaldībai (noteikt, ka rezerves 
zemes fondā iekļaujamā zemes 
vienība 0.49 ha platībā ierakstā-
ma zemesgrāmatā pašvaldības 
funkciju īstenošanai)

• Par nacionālo interešu 

objektu statusa noteikšanu 

nekustamajiem īpašumiem 

Krustpils novadā (noteikt nacio-
nālo interešu objekta statusu ne-
kustamajiem īpašumiem Krust-
pils pagastā un Mežāres pagastā, 
kas sekmētu Nacionālo bruņoto 
spēku infrastruktūras izveidi, kā 
arī noteiktu atsevišķiem militāra-
jiem objektiem stratēģiski nozī-
mīga objekta statusu)

• Par projektu  „Pašvaldības 

grants ceļa 1–14 Prodsala – 

Uģērnieki 1,242 km pārbūve 

Krustpils novadā, Krustpils 

pagastā” (piedalīties valsts un 
Eiropas Savienības atklātajā pro-
jektu iesniegumu konkursā Lau-
ku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”)

• Par dalībnieka izdevumu 

segšanu par dalībai VI Starp-

tautiskajā jauno pianistu kon-

kursā Klaipēdā (piešķirt atbal-
stu Krustpils novada iedzīvotājas, 
Jēkabpils mūzikas skolas au-
dzēknes izdevumu segšanai par 
dalību VI Starptautiskajā jauno 

pianistu konkursā “Baltijos Ginta-
reliai” Klaipēdā)

• Par atbalstu kalnu riteņ-

braukšanas sacensību rīko-

šanai (atbalstīt biedrības “Ve-
loklubs Līvāni” lūgumu, piešķirot 
atbalstu riteņbraukšanas sacen-
sību rīkošanai Krustpils novadā – 
“Kūku MTB Maratons 2018”)

• Par deleģēšanas līguma 

noslēgšanu ar Jēkabpils pil-

sētas pašvaldību (noslēgt de-
leģēšanas līgumu ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību – nodrošināt 
administratīvās teritorijas būv-
niecības procesa tiesiskuma kon-
troli objektam “Gājēju un veloce-
liņa izbūve no Spuņģēniem līdz 
Jēkabpils pilsētai”)

• Par īres un komunālo pa-

kalpojumu līgumā pārslēgša-

nu Krustpils pagastā (pārslēgt 
dzīvojamās telpas īres un komu-
nālo pakalpojumu līgumu)

• Par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu Atašienes 

pagastā (izbeigt dzīvojamās tel-
pas īres un komunālo pakalpoju-
mu līgumu)

• Par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu Mežāres pa-

gastā (izbeigt dzīvojamās telpas 
īres un komunālo pakalpojumu 
līgumu)

• Par izsoles rezultātu ap-

stiprināšanu un pirkuma līgu-

ma slēgšanu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli “Spunģēni 

3”–9, Spunģēni, Krustpils pa-

gasts, Krustpils novads (ap-
stiprināti pašvaldības nekustamā 
īpašuma – izīrētā dzīvokļa izsoles 
rezultāti)

• Par Krustpils novada paš-

valdības īpašuma – zemes 

vienības „Zemīte”, Variešu pa-

gasts, Krustpils novads izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu 

(apstiprināt nekustamās mantas 
– zemes vienības 2.61 ha platībā 
– rezultātus)

• Par dzīvojamās telpas īres 

tiesību piešķiršanu Kūk u pa-

gastā (piešķirt dzīvojamās telpas 
īres tiesības vispārējā kārtībā trīs 
personām)

• Par dzīvojamo telpu īres 

tiesību piešķiršanu komunālā 

dzīvoklī Kūku pagastā (pagari-
nāt dzīvojamās telpas īres tiesī-
bas uz vienu istabu divām perso-
nām)

• Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu (paga-
rināt dzīvojamās telpas īres un 
komunālo pakalpojumu līgumu 
divām personām)

• Par aizņēmumu Valsts kasē 

“Amatniecības centra “Māzers” 

telpu vienkāršota atjaunošana 

un energoefektivitātes uzla-

bošana” (ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu 40 000 EUR Valsts kasē uz 
3 gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi ar gada procentu 
likmes fi ksēšanas periodu ik pēc 1 
gada)

• Par nodomu protokola 

slēgšanu ar Ģimenes un au-

džuģimenes atbalsta biedrību 

“DOMUS” (slēgt nodomu pro-
tokolu par plānoto sadarbību 
ar biedrības izveidoto atbalsta 
centru, kas nodrošinās pēc iespē-
jas ģimeniskai videi pietuvinātu 
ārpusģimenes aprūpes pakalpo-
jumu pieejamību bērniem, kuri 
tiek šķirti no ģimenes, tādējādi 
mazinot to bērnu skaitu, kuri tiek 
ievietoti bērnu aprūpes iestādēs)

• Par grozījumiem 2017.

gada 1.jūnija sēdes lēmumā 

(protokols nr.9., 8) “Par zemes 

vienības daļas nomu un apbū-

ves tiesībām Kūku pagastā” 
(izdarīt grozījumus Krustpils no-
vada pašvaldības lēmumā “Par 
zemes vienības daļas nomu un 
apbūves tiesībām Kūku pagastā”)

Informāciju apkopoja

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Monika Kauranena

Domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi Krustpils novada dome atklātā 

mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli 
pārdod šādus nekustamos īpašu-
mus:

1. Madonas ielā 21, Jēkabpilī, 
otrās izsoles sākumcenu 18400 
EUR;

2. Izīrētu dzīvokli Nr.7 mājā 
“Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres pa-
gasts, Krustpils novads, sākumce-
na 2250 EUR;

3. Izīrētu dzīvokli Nr.2 mājā 
“Mājā Nr.3”, Varieši, Variešu pa-
gasts, Krustpils novads, sākumce-
na 2500 EUR;

4. Zemes vienību ar kadastra 
Nr. 5694 002 0367, “Purenītes”, Va-
riešu pagasts, Krustpils novadā, 
3.87 ha platībā, sākumcena 7980 
EUR;

5. Zemes vienību (ar mežau-
dzi) ar kadastra Nr. 5646 012 0129, 
“Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 
Krustpils novadā, 7.8 ha platībā, sā-
kumcena 13 320 EUR;

6. Zemes vienību ar kadastra 
Nr. 5696 004 0012, “Jasmīni 1”, Vīpes 
pagasts, Krustpils novadā, 0.11 ha 
platībā, sākumcena 1200 EUR,

7. Zemes vienību (ar mežau-
dzi) ar kadastra Nr. 5646 009 0045, 

“Putniņāres”, Atašienes pagasts, 
Krustpils novadā, 3,38 ha platībā, 
sākumcena 5660 EUR,

8. Izīrētu dzīvokli Nr.18 mājā 
“Rozessala 31”, Mežāre, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads, sākum-
cena 2000 EUR,

9. Zemi un apbūvi ar kadastra 
Nr. 564  006 0609, “Āmuri”, Ata-
šienes pagasts, Krustpils novadā, 
0.4734 ha platībā, sākumcenu 
7000 EUR,

10. Zemes vienības ar mežau-
dzi „Mežaudzes”, ar kadastra Nr. 
5696 001 0011, sastāvošu no trīs 
zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 5696 001 0011, 7.800 ha 
platībā, 5696 004 0344, 6.7000 ha 
platībā, 5696 006 0072, 6.8000 ha 
platībā, kas atrodas Vīpes pagas-
tā, Krustpils novadā, sākumcena 
39 000 EUR.

Izsoles notiks: Krustpils novada 
pašvaldībā, adresē: Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī, 2018.gada 9.augustā, sa-
nāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, 
Jēkabpils. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu var iepazī-
ties tīmekļa vietnē: http://www.
krustpils.lv

Izsoles

Krustpils novada pašvaldība 
aktīvi turpina īstenot projektu 
Nr.5.4.1.1./17/A/021 “Antropogē-
no slodzi mazinošas infrastruk-
tūras izbūve un atjaunošana da-
bas parkā “Laukezers””, realizējot 
esošās dabas parka infrastruktū-
ras atjaunošanu un jaunas infra-
struktūras būvniecību.

Šobrīd notiek būvdarbi pie 
Laukezera pludmales, izglītojoši 
izzinošas atpūtas vietas izveides, 
kā arī gājēju un velosipēdistu 
veselības takas labiekārtošanas. 
Atgādinām, ka pie Laukezera 
pludmales tiek atjaunotas kāp-
nes, izbūvēta malkas nojume, 
atkritumu urna, galds ar soliem, 
kā arī tiks uzstādīts apmeklētāju 
plūsmas skaitītājs, informācijas 
stendi un dažādi vingrošanas 

aprīkojumi. Izglītojoši izzinošajā 
atpūtas vietā tiks uzstādīti dažādi 
vingrošanas aprīkojumi, atkritu-
mu urna un informācijas stends 
ar veselības maršruta karti. Savu-
kārt izveidojot gājēju un velosi-
pēdistu veselības taku, Krustpils 
novada pašvaldība uzstādīs 30 
norādes zīmes, solu, atkritumu 
urnu un 4 katedras stendus, uz 
kuriem tiks izvietoti plakāti ar 
vingrojumiem veselības veicinā-
šanai dažādām vecuma grupām.

Būvdarbus veic būvuzņēmējs 
SIA “Smart Energy”, pamatojoties 
uz iepirkuma Nr.KNP 2017/34/

ERAF rezultātiem, būvuzrau-
dzību veic SIA “LA Konsultants”, 
savukārt autoruzraudzību veic 
INETAS BUKAS ARHITEKTA PRAK-
SE IK.

Projekta Nr.5.4.1.1./17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktū. ras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
īstenošana tika uzsākta 2017. 
gada 10. jūlijā un jāveic līdz 2018. 
gada 9. decembrim.

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Par būvniecības darbiem projekta 
Nr. 5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā 
“Laukezers”” ietvaros Krustpils novada pašvaldība 

veiksmīgi īstenoja Lauku atbalsta 
dienesta apstiprināto projektu Nr. 
17–05–AL24–A019.2202–000008 
“Infrastruktūras uzlabošana dabas 
pieminekļa Rogāļu akmens pieeja-
mības nodrošināšanai”. Projekta 
ietvaros tika izbūvētas kāpnes uz 
Rogāļu akmeni, kā arī atjaunots 
esošais tiltiņš pār strautiņu. Tā kā 
būvniecības darbi tika pabeigti, 
Krustpils novada pašvaldība ai-
cina izstaigāt ainavisko pastaigu 
taku, apskatīt Rogāļu dižakmeni, 
pasmelt dzidro avota ūdeni, kā arī 
sastapt mītiskos tēlus no Rogāļu 
gravas rašanās teikas! 

Būvdarbus veica būvuzņēmējs 
SIA “Spunģēni–Daugavieši”, savu-
kārt būvuzraudzību nodrošināja 
SIA “LA Konsultants”. Būvdarbi tika 
veikti laikā, atbilstoši būvniecības 
normatīviem un standartiem, ie-

vērojot darba drošības un uguns-
drošības noteikumus, profesionālā 
līmenī, labā kvalitātē un līgumā 
paredzētajā termiņā. Krustpils no-
vada pašvaldība ir pateicīga SIA 
“Spunģēni–Daugavieši” par labu 
sadarbību!

Projekta kopējās izmaksas bez 
PVN ir EUR 11598.10, tai skaitā at-
tiecināmās izmaksas sastāda EUR 
8560.00. ELFLA fonda fi nansējums 
ir EUR 7704.00 un pašvaldības līdz-
fi nansējums sastāda EUR 3894.10. 
Projekta vadību nodrošināja Krust-
pils novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas projektu koordinatore 
Tamāra Latiševa un projektu admi-
nistratore Solvita Čandere. 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība veiksmīgi 
īstenoja Lauku atbalsta dienesta 
apstiprināto projektu Nr. 17–05–AL24–
A019.2202–000008 “Infrastruktūras 
uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu 
akmens pieejamības nodrošināšanai”
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Krustpils novada pašvaldī-
ba arī šogad saņēma finansiālu 
atbalstu projektiem, kas tika 
iesniegti Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Lat-
vijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020.gadam apakš-
pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros”: 

• “Energoefektīva ielu ap-
gaismojuma ierīkošana Kūku 
pagasta Jaunās muižas ciemā, 
1.kārta”;

• “Sporta un brīvā laika pava-
dīšanas iespēju dažādošana pie 
Brāļu Skrindu Atašienes vidus-
skolas”;

• “Vienota stila informatīvo 
stendu izveide Krustpils novada 
pagastos”. 

1. Projekta Nr. 18–05–AL24–
A019.2201–000001 „Energo-

efektīva ielu apgaismojuma 

ierīkošana Kūku pagasta Jau-

nās muižas ciemā, 1.kārta” 

mērķis ir paaugstināt iedzīvo-
tāju drošības līmeni, ierīkojot 
energoefektīvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas iekšpagalma 
apgaismojumu Krustpils nova-
da Kūku pagasta Jaunās muižas 
ciemā. Šobrīd Jaunās muižas 
ciemā 4 daudzdzīvokļu māju 
pagalmos un pie tiem piebrau-
camo ceļu tuvumā nav ierīkots 
apgaismojums, kam ir būtiska 
loma kvalitatīvas dzīvojamās 
vides veidošanā. Tas padara šo 
ciemu par nedrošu un bīstamu. 
Lai iedzīvotāji justos komfor-
tabli un droši, pārvietojoties pa 
savu ciemu un savu dzīvojamo 
māju pagalmiem, ir nepiecie-
šams ierīkot apgaismojumu. 
Projekta ietvaros ir plānots ie-
rīkot energoefektīvu apgaismo-
jumu pie vienas daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas pagalma 
“Jaunā muiža 4” Kūku pagastā. 

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir EUR 10700,00, 
no tiem ELFLA fonda finansē-

jums ir EUR 9630,00 un pašval-
dības līdzfinansējums sastāda 
EUR 1070,00. Projektu plānots 
realizēt līdz 2019. gada 01. no-
vembrim.

2. Projekta Nr. 18–05–AL24–
A019.2202–000001 “Sporta un 

brīvā laika pavadīšanas ie-

spēju dažādošana pie Brāļu 

Skrindu Atašienes vidussko-

las” mērķis ir izveidot labie-
kārtotu sporta un brīvā laika 
pavadīšanas laukumu, tādējādi 
veicinot Atašienes pagasta bēr-
niem, jauniešiem un pārējiem 
iedzīvotājiem pievērsties aktī-
vam un veselīgam dzīvesvei-
dam.  Lai dažādotu sporta, brī-
vā laika un veselīga dzīvesveida 
aktivitāšu iespējas, ir nepie-
ciešams pilnveidot un dažādot 
sporta laukuma materiāltehnis-
ko bāzi ar papildus aprīkojumu, 
radot bērniem, jauniešiem un 
pārējiem iedzīvotājiem sporta 
aktivitātēm piemērotu vidi un 
iespēju pilnvērtīgi pavadīt brī-
vo laiku. Projekta ietvaros tiks 
uzstādīti 6 āra trenažieri, kuri 
piemēroti fizisku vingrinājumu 
veikšanai brīvā dabā, kā arī tiks 

uzstādīti 3 soli un 3 atkritumu 
urnas. Tas lieliski papildinās 
jau esošās sporta un brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas, kā arī 
veicinās Brāļu Skrindu Atašie-
nes vidusskolas un tās apkārt-
nes attīstību un labiekārtošanu. 
Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir EUR 6438,19, no 
tiem ELFLA fonda finansējums 
ir EUR 5794,37 un pašvaldības 

līdzfinansējums sastāda EUR 

643,82. Projektu plānots reali-
zēt līdz 2019. gada 01. novem-
brim.

3. Projekta Nr. 18–05–AL24–
A019.2203–000001 “Vienota 

stila informatīvo stendu iz-

veide Krustpils novada pa-

gastos” mērķis ir nodrošināt 
publiskās informācijas pieeja-
mību Krustpils novada pagastu 
iedzīvotājiem un veidotu vieno-
tu Krustpils novada tēlu. Īsteno-
jot projektu “Vienota stila infor-
matīvo stendu izveide Krustpils 
novada pagastos” veidosies 
Krustpils novada vienotais tēls 
ar inovatīviem, vienota stila in-
formācijas stendiem, kuri veic 
būtisku informācijas apmaiņas 

un nodošanas funkciju Krustpils 
novada pagastos. Šobrīd Krust-
pils novada pagastos ir atšķirīgi 
informācijas stendi, kas daudz-
viet ir pakļauti laikapstākļu 
nelabvēlīgajai ietekmei, kā arī 
liela daļa pagastu centri ir ne-
apgaismoti vai vāji apgaismoti 
un tā brīža aktuālo informāciju 
uz pagastā izvietotajiem sten-
diem iedzīvotājiem ir neiespē-
jami iegūt dienas tumšajā laikā, 
piemēram, ziemas vakaros. Pro-
jekta ietvaros tiks izveidoti sta-
bilas konstrukcijas informācijas 
stendi ar Krustpils novada logo 
un pagasta nosaukumu, kā arī 
aprīkoti ar apgaismojumu, kas 
darbojos uz saules baterijām. 
Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir EUR 6592.61, no 
tiem ELFLA fonda finansējums 
ir EUR 5933.35 un pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda EUR 
659.26. Projektu plānots reali-
zēt līdz 2019. gada 26. aprīlim.

Attīstības nodaļas

 projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenos Lauku atbalsta dienesta apstiprinātos 
projektus Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju" ietvaros

Jūnija nogalē Rīgā atklāta 
unikāla dekoratīvā siena “Lat-
vijas pilsētas un novadi valsts 
simtgadei”, un tā ir visu Latvijas 
pašvaldību dāvinājums valstij 
nozīmīgajā jubilejā. Panno (ap-
gleznotā siena) ar Latvijas pilsē-
tu un novadu ģerboņiem tapis 
pēc Rīgas domes un Latvijas Paš-
valdību savienības (LPS) iniciatī-
vas, un to gleznojis starptautiski 
pazīstamais latviešu mākslinieks 
Leonards Laganovskis.

Siena pirmo reizi tika apglez-
nota 2005. gadā, taču pa šo laiku 
ir notikusi administratīvi terito-
riālā reforma, un daudzas pil-
sētas un novadi mainījuši savas 
administratīvās aprises, tāpēc 
Latvijas simtgadē tapa ideja sie-
nas gleznojumu atjaunot ar paš-
reizējiem ģerboņiem.

Kompozīciju vainago valsts 
ģerbonis, zem tā novietots 
valsts galvaspilsētas Rīgas ģer-
bonis un savulaik starptautiski 
atzītās Kurzemes hercogistes 
galvaspilsētas Jelgavas ģerbo-
nis. Nākamajā rindā izkārtoti 
republikas pilsētu ģerboņi, un 
tiem seko novadu ģerboņi alfa-
bētiskā secībā.

Gleznojuma atrašanās vie-
ta nav izvēlēta nejauši, tā cieši 
saistīta ar 1991. gada barikāžu 
notikumiem. Atceroties šo laiku, 
Vecrīgas laukumam Zigfrīda An-
nas Meierovica bulvāra, Smilšu 
ielas un Torņa ielas krustojumā 
tika piešķirts 1991. gada bari-
kāžu laukuma nosaukums, ko 

apliecina skaidrojuma plāksne 
“Laukums nosaukts par godu 
1991. gada 13.–27. janvāra no-
tikumiem, kad iedzīvotāji apsar-
gāja Latvijas Republikas valdī-
bas, sakaru un plašsaziņas ies-
tādes, lai nepieļautu pret valsts 
neatkarības atjaunošanu vērstu 
bruņotu apvērsumu”.

Laukums atrodas Vecrīgas 
ārējā malā, pie Bastejkalna, un 
tā redzamākā fasāde ir Jēka-
ba kazarmu ēkas Torņa ielā 4 
pretugunsmūris. Gan laukuma 
nosaukums, gan sienas glezno-
jums ir kā vēstījums par laiku, 
kad cilvēki no visas Latvijas iera-
dās Rīgā, lai sargātu savu dzim-
teni.

“Šis gleznojums ir nopietns 
simbols Latvijas pašvaldību un 
tautas saliedētībai, jo nu jau otro 
reizi tapis par piemiņu vēstures 

notikumam, kurš saules mūžu 
paliks ierakstīts mūsu dzimtenes 
atmiņu ārēs. Tas ir dziļš vēstī-
jums Latvijas simtgadē. Paldies 
Rīgas pašvaldībai par iniciatīvu 
un visām pašvaldībām par atbal-
stu šīs idejas realizēšanā,” pauž 
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Katra Latvijas pašvaldība 
Ģerboņu sienas atjaunošanā 
piedalījās ar līdzfi nansējumu. 
Par šo notikumu pilsētām un 
novadiem atgādinās dāvana 
– fotogrāfi ja rāmītī ar paskaid-
rojumrakstiņu un mākslinieka 
parakstu.

Sienas gleznojums un labie-
kārtotā teritorija ir LPS un vairā-
ku Rīgas domes struktūrvienību 
(SIA “Rīgas nami”, Rīgas Austru-
mu izpilddirekcija, SIA “Rīgas 
meži”, Satiksmes departaments) 
kopprojekts.

Rīgā uz īpaši apgleznotas sienas arī 
Krustpils novada ģerbonis

Pateicoties Krustpils novada 
domes organizētajam projektu 
konkursam „Krustpils novada 
pašvaldības atbalsts nevalstis-
ko organizāciju projektiem” un 
projektu konkursā iegūtajam 
finansējumam, biedrība „InSpe” 
ir realizējusi projekta „Saieta 
laukuma izveide Kūku ciematā” 
divas kārtas.

Saieta laukuma izveides 
izvirzītais mērķis – sakārtot 
publiski pieejamu teritoriju un 
izveidot pulcēšanās un brīvā 
laika pavadīšanas vietu Kūku 
ciematā.

Saieta laukums izveidots 
blak us Kūku bibliotēkai. Šajā 
laukumā, pateicoties uzņēmu-
mam LATGRAN, līdz šim jau bija 
uzstādīta lapene. Projekta ie-
tvaros tika uzstādīti soliņi, gal-
di, karoga masts, iestādīti deko-
ratīvie krūmi un koki. Izveidojot 
Saieta laukumu, tiek sakārtota 

un sakopta dabas ainava Kūku 
ciemata centrā. Iedzīvotājiem 
tiek radīta labiekārtota un es-
tētiska vide brīvā laika pava-
dīšanai. Saieta laukumu varēs 
izmantot dažādu pasākumu or-
ganizēšanai, kā arī ikdienas brī-
vā laika pavadīšanai. Jūnija mē-
nesī Saieta laukumā norisinājās 
Krustpils novada futbola turnīra 
noslēguma pasākums.

Paldies Krustpils novada paš-
valdībai un Kūku pagasta pār-
valdei par atbalstu un sadarbī-
bas iespējām, par novērtējumu 
un ticību mūsu darbiem! Pal-
dies ciemata iedzīvotājiem par 
brīvprātīgo darbu! Tikai kopā, 
sadarbojoties, atbalstot citam 
citu, mēs varam veidot vidi, kurā 
mums visiem patīk dzīvot un at-
rasties. Esam pilni ar pozitīvām 
emocijām, idejām un darbiem.

Biedrības „InSpe” valdes 

locekle J.Hnikina

Kūku pagastā realizēts 
Saieta laukums
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Šobrīd Krustpils novada paš-
valdība projekta “Plānveida ilgter-
miņa darba ar jaunatni attīstība 
Krustpils novadā” aktīvi veic jau-
niešu, vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem, anketēšanu. Anketēšanas 
mērķis ir izzināt un izprast jaunie-
šu vajadzības un vēlmes. Ne vien-
mēr pieaugušo redzējums sakrīt 
ar jauniešu viedokli, kas ir ļoti sva-
rīgs priekšnosacījums kvalitatīvas 
jaunatnes politikas stratēģijas iz-
strādei.

Vēlamies lūgt arī Tevi piedalī-
ties šajā aptaujā. Mums interesē 
tieši Tavs viedoklis un novērtē-
jums. Anketa ir anonīma un anke-
tēšanas rezultātā iegūtie dati tiks 
izmantoti tikai apkopotā veidā 

jaunatnes politikas stratēģijas iz-
strādei. Anketas aizpildīšanai tev 
aizņems apmēram 7–10 minūtes.

Anketu meklē www.krustpils.
lv jaunumu sadaļā (pirmā lapa). 

Paldies Tev liels par anketas 

aizpildīšanai veltīto laiku!

Projekts “Plānveida ilgtermiņa 
darba ar jaunatni attīstība Krust-
pils novadā” tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2018.
gadam valsts budžeta fi nansēju-
ma ietvaros no 1.maija līdz 30.no-
vembrim.

Neskaidrību un jautājumu 
gadījumā droši zvani pa tālruni 
28311364 vai raksti uz e-pastu an-
gelina.smirnova@krustpils.lv

Aicinām novada jauniešus 
aizpildīt aptaujas anketu

Vasaras siltākajās un saulai-
nākajās dienās no 16. līdz 18. 
jūlijam Krustpils novada jaunieši 
pulcējās brīvdienu mājā “Celmi-
ņi”, kur trīs dienu garumā nori-
sinājās nometne “Veselīgs un 
kustīgs”. Nometne tika īstenota 
projekta 9.2.4.2/16/I/012 „Vese-
lības veicināšanas un slimību 
profi lakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem” ietvaros 
un to rīkoja biedrība “Silta Sirds”. 

Nometnes dalībniekus sāku-
mā sagaidīja radošs uzdevums 
– nometnes karoga izveidošana 
un savas cepures individuali-
zēšana, lai slēpšanās no saules 
stariem būtu vēl patīkamāka. 
Un tad tik viss sākās!

Gaisa spēku glābēju Gaita 
Poļa un Alekseja Orlova vadībā 
jaunieši caur fiziskajām aktivi-
tātēm apguva to, cik svarīgs ir 
komandas darbs mērķa sekmī-

gai sasniegšanai. Kad šī svarīgā 
prasme bija apgūta, sekoja tik-
šanās ar Jāni Gavaru un Kasparu 
Bičoli, kuri iepazīstināja ar glā-
bēju ikdienas aprīkojumu un zi-
nāšanu praktisko pielietojumu. 
Jauniešiem bija iespēja izmē-
ģināt aprīkojumu un piemērīt 
militāro apģērbu.

Nākamajā nometnes dienā 
jaunieši darbojās radoši – ap-
gleznoja stiklu, gatavoja ģip-
ša vides vai interjera objektus. 
Tāpat devās ekskursijā, izzināt 
Krustpils novadu. Šoreiz izzinā-
jām Atašienes pagastu apmek-
lējot bioloģisko saimniecību 
“Martaskalns”. 

Turpinājumā, pateicoties at-
raktīvajam Zalāna kunga stās-
tījumam un viņa daudzu gadu 
retro senlietu kolekcijai, jaunie-
ši apskatīja lietas, kuras aktuāl-
as bija viņu vecākiem vai vecve-
cākiem. Varējām pārģērbties un 
izmēģināt dažādus braucamos. 
Ekskursija izvērtās par jautru 
notikumu ne tikai jauniešiem, 
bet arī mums pašiem, jo varē-

jām pakavēties atmiņās, kuras 
mums lika pasmaidīt. Lai arī visi 
jaunieši bija no Krustpils no-
vada, ekskursijā viņi atklāja ko 
jaunu.

Vēlāk jaunieši devās nakts 
pārgājienā ar uzdevumiem uz 
netālu mežu. Kā atzina paši 
jaunieši, krēslā un nakts tum-
sā, kuru kliedēja līdzi paņemtie 
lukturīši, ierastā apkaime un jau 
zināmais novada Dzirkaļu pils-
kalns pavērās pavisam no cita 
skatu punkta, kā arī aktivitātes 
dienas tumšajā daļā prasa lielā-
ku piepūli. Tomēr līdz paņemtā 
nakts redzamības kamera, kuru 
ikdienā izmanto glābēji , jau-
niešiem ļāva saprast cik lielā 
attālumā var pamanīt cilvēku 
vai citu dzīvo radību, kas izstaro 
siltumu. 

Pēc aktīva nakts pārgājiena 
miegs šķita tik salds, ka pēdē-
jās dienas rītā izpalika rīta vin-
grošana, bet tas nemazināja 
turpmākās dienas aktivitātes. 
No rīta bija jāpaspēj sagatavot 
pārsteigumu vecākiem – gardu 

biezpiena augļu kūku, kur katrs 
no jauniešiem ieguldīja savu ra-
došo un pavārmākslas talantu. 

Nometne aizritēja jautri, 
karsti, saulaini, jautrā grupā 
apgūstot ko jaunu. Paldies par 
nometnes rīkošanu biedrībai 
“Silta Sirds”, nometnes vadītājai 
Mārītei Polei un tās palīgiem – 
glābējiem Gaitim, Aleksejam, 
Jānim un Kasparam, fotogrāfam 
Elīnai, Raimondam Spēkam, 
kurš palīdzēja ar savu trans-
portu ekskursijai, neprasot par 
to atlīdzību. Paldies ikkatrai ģi-
menei, kura uzticēja savu bērnu 
nometnei. Saprotam cik liels uz-
traukums ir vecākiem, sevišķi, ja 
tā ir viena no pirmajām nomet-
nēm.

 Tāpat liels paldies Krustpils 
novadam, kas ir iesaistījies šādā 
projektā un mūsu novada jau-
nieši var izmantot iespēju pie-
dalīties bezmaksas nometnēs.

Lai saulaina un jautra vasara! 
Biedrības “Silta Sirds”

Valdes locekle 

Mārīte Pole

Nometne pusaudžiem un jauniešiem 
“Veselīgs un kustīgs”

Kūku bibliotēka aicina atsaukties iedzīvotājus, 
kuru rīcībā va rētu būt 

liecības un atmiņas par Kūku bibliotēkas dibināšanu, 
nosaukumu maiņu, darbiniekiem, pasākumiem utt. 

Interesenti, kuru rīcībā ir šāda informācija un kuri ir 
gatavi tajā dalīties, lai palīdzētu labāk izstāstīt 

Kūku bibliotēkas vēstures stāstu, 
aicināti sazināties ar Kūku bibliotēkas vadītāju 

Jeļenu Hnikinu pa tel.: 25635248 vai
e-pasts: kuku.biblioteka@krustpils.lv.

E  V .  T E R R Y
C O P Y W R I T E R  +  R E S E A R C H E R

R īks, lai  sekmētu apzinātu

māc īšanos, darot br īvprāt īgo darbu. 

Online r īks, kur jebkurš  ci lvēks, kas

veic br īvprāt īgo darbu, var veikt tā

uzskaiti  un iedvesmot citus no

paveiktā !  

Online r īks, ko organizācijas Latvijā

var izmantot,  lai  kvalitat īvi

organizētu br īvprāt īgo darbu.

K A S  T A S  I R ?

1. Reģ istrē j ies

http://100stundas.redcross.lv/�  

2.  Pievieno info par stundām un

br īvprāt īgo darbu, ko esi veicis 

3. Parādi savam potenciā lajam darba

devē jam, ka esi sociā l i  atbild īgs un

iedvesmo citus

K Ā  T O  I Z M A N T O T ?

Organizācijas -  šī  i r  iespē ja jums

saņemt datus pēt ī jumiem, projektiem,

anal īzēm par br īvprāt īgo darbu Latvijā

un iespē ja organizēti  uzskait īt

informāciju par saviem br īvprāt īgajiem. 

Br īvprāt īgais -  šī  i r  iespē ja Tev parād īt ,

ka tu vari ,  dari  un iedvesmot citus.�

W I N : W I N

Šī  i r  dāvana Latvijai.  Šī  i r  dāvana mūsu

cilvēkiem. Š is ir  ska ļš  un skaidrs

pierād ī jums - �  "Latvija var,  un mēs

darām Tev, Latvija!"  

�  

K Ā P Ē C  R A D Ā S  Š Ī  
I D E J A ?

Tiek izstrādāta mobilā  aplikācija

br īvprāt īgā  darba uzskaitei.  Aicinām

interesentus, iesaist īties tās tapšanā
rakstot uz e-pastu:

youth@redcross.lv�  

 

Aplikācija būs r īks, ko varēs izmantot

jebkura organizācija,  uzņēmums,

valsts iestāde un citi  interesenti

Latvijā ,  lai  veicinātu br īvprāt īgā
darba kvalitāti .  

N Ā K O T N E  S Ā K A S  
Š O D I E N !

2018. gada oktobr ī  kopā  aicināsim

br īvprāt īgos, kas veikuš i  vismaz 100

stundas un tās reģ istrē juš i  online

platformā .  

Svinēsim, iedvesmosim, rad īsim kopā !  

S V Ē T K I
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2018. gada 12. jūlijā, Jēkab-
pilī, LPKS “Kuziks” pirmapstrādes 
kompleksa pamatos svinīgi tika 
iemūrēta kapsula nākamajām pa-
audzēm.

Pasākumā piedalījās reģiona 
graudu audzētāji, blakus esošo 
pašvaldību pārstāvji un sadarbības 
partneri. Apsveikuma runas un no-
vēlējumus teica LPKS Kuziks valdes 
loceklis Artūrs Akmens, LATRAPS 
ģenerāldirektors Edgars Ruža, 
Krustpils novada domes priekšsē-
dētājs Kārlis Pabērzs, Jēkabpils pil-
sētas domes priekšsēdētājs Raivis 
Ragainis un SIA RC Būvnieks būv-
darbu vadītājs Andris Murņikovs.

LPKS ‘’Kuziks” valdes pārstāvis 
savu uzrunu sāka ar pateicību vi-
siem, kas palīdzējuši, lai šis pirm-
apstrādes komplekss taptu, kā arī 
lepojās, ka beidzot Jēkabpiliešiem, 
Krustpiliešiem un reģiona zem-
niekiem būs pašiem savs, jaudīgs 
pirmapstrādes komplekss. 

Krustpils novada domes priekš-

sēdētājs Kārlis Pabērzs 
novēlēja, lai komplekss, 
kas celts šajā stratēģiski 
izdevīgajā vietā ir spē-
cīgs sākums rūpniecībai 
un tālākai reģiona attīs-
tībai! 

Reģiona graudu au-
dzētāji tika apsveikti ar 
jauna graudu pieņem-
šanas punkta celtniecī-
bu, visam reģionam un 
īpaši klātesošajiem LPKS 
LATRAPS ģenerāldirek-
tors novēlēja: “Lai LPKS ‘’Kuziks” 
graudu pirmapstrādes komplekss 
ir stabils pamats, kurā balstīt un 
attīstīt visu Latvijas graudkopības 
nozari un lauksaimnieku labklājī-
bu. Es aicinu atcerēties, ka koope-
ratīvs vienmēr ir lauksaimnieku 
pusē, lai atbalstītu, celtu un stipri-
nātu.”

SIA “RC Būvnieks” būvdarbu va-
dītājs Andris Murņikovs novēlēja, 
lai pamatos liktā kapsula būtu kā 

magnēts, pievelkot visas reģiona 
labības kravas un turot graudu 
bunkurs pilnus.

Kopā ar vēlējumu nākamajām 
paaudzēm kapsulā tika likta arī 
Latvijas simtgades monēta.

LPKS “Kuziks” ir dibināta 2004. 
gadā, lai sniegtu graudu un rap-
šu pirmapstrādes pakalpojumus, 
kā arī realizētu biedru izaudzēto 
produkciju. Līdz šim LPKS “Kuziks” 
darbojās nomātā graudu pirmap-

strādes kompleksā Kūku pagasta 
“Vārpās”, kur, piesaistot Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļus, realizēja 
četrus kompleksa attīstības pro-
jektus. Šobrīd LPKS “Kuziks” uzsācis 
jauna pirmapstrādes kompleksa 
būvniecību, kuru plānots realizēt 
divās kārtās. LPKS “Kuziks” pirmap-
strādes kompleksa pirmās kārtās 
būvniecības izmaksa ir nepilni 3,5 
miljoni eiro. 

Pirmapstrādes kompleksā plā-

nots uzstādīt kalti ar kaltēšanas 
jaudu 45t/h, kā arī uzbūvēt sešus 
gatavās produkcijas glabāšanas 
torņus un četrus mitro graudu 
uzglabāšanas torņus. Pēc pirmā 
būvniecības posma pabeigšanas 
kompleksa kopējā uzglabāšanas 
kapacitāte būs aptuveni 12 000 
tonnas, savukārt pieņemšanas 
jauda 300t/h. Šobrīd kompleksā 
plānots izveidot 4 – 5 jaunas darba 
vietas.

LPKS “Kuziks” jaunajā graudu pieņemšanas punkta celtniecības vietā 
iemūrē kapsulu nākamajām paaudzēm

Mārdadzis ir ļoti krāšņs augs, 
kurš zied  no jūnija līdz septembrim. 
Ik vienā latviskā sētā tas ir košuma 
un aizsardzības augs, kurš atvaira 
ļaunumu un sniedz veselību ...

Arī Kūku pagasta sētā pirms 
diviem gadiem ir atklāta brīvda-
bas estrāde „Mārdadzis”, kas sniedz 
gan krāšņumu un prieku, gan ie-
spējas gūt pozitīvas emocijas. 

21.jūlijā ar krāšņu uzvedumu 
bērniem „Ielūgums uz dzimšanas 

dienu”, ar sirsnīgu un lielu mīlestī-
bu pret saviem atbalstītājiem, vei-
dotu teātra draugu kopas „Patapa” 
pirmizrādi, ar profesionāli kvalitatī-
vu Ralfa Eilanda koncertu un izklai-
dējošu ballīti kopā ar grupu „Rasa” 
un mūzikas ierakstu pavēlniekiem 
Kgee un Bechu ir pagājuši „Marda-
dža” svētki. Dažādiem vecumiem 
un dažadām gaumēm! 

Patiesā cieņā un pateicībā 

Mārdadža svētku apmeklētājiem,

Kūku pagasta kultūras darba 

organizatore Dace Braune

Mārdadža svētkos ciemos 
Ralfs Eilands

13. un 14. jūlijā notika gaidī-
tākais un skaistākais notikums 
– “Svētki, kas vieno” – Krustpils 
novada svētki Variešu pagas-
tā. Lai svētku aktivitātes varē-
tu notikt, tika strādāts vairāku 
mēnešu garumā, pielikts daudz 
pūļu, lietas asaras un sviedri, 
saskaņoti viedokļi, pārliecinā-
ti neticīgie un veiktas daudzas 
citas darbības. Par to lielais pal-
dies svētku organizatoriem un 
dalībniekiem, sponsoriem un 
atbalstītājiem! Paldies visiem 
svētku apmeklētājiem, kuri vi-
sas dienas garumā bija kopā ar 
mums! 

Paldies sakām:
Variešu pagasta pārvaldes 

vadītājam Aivaram Jaksonam, 
Variešu pagasta kultūras dar-
ba kooridinatorei Anitai Rulie-
tei; Variešu pagasta pārvaldes 
kolektīvam; Krustpils novada 
kultūras darba kooordinatorei 
Ramonai Kristvaldei; Kultūras 
darba koordinatoriem pagas-
tos – Kristīnai Zvirbulei, Vēsmai 
Turkopolei, Jūlijai Orlovai un 
Anitai Ozoliņai; Pasākuma reži-
sorei Dacei Braunai; Pasākuma 
vadītājiem – Krustpils novada 
domes izpilddirektoram Rai-
mondam Spēkam un Krustpils 
novada domes deputātei Elīnai 
Serkovai; Māksliniecei Jolantai 
Ābelei; Amatniecības centram 
“Māzers” Inesei Bramanei un 
Maijai Kulakovai; Kūku bibliotē-
kai un tās vadītājai Jeļenai Hni-
kinai; Krustpils bibliotēkas bib-
liotekārei Gitai Elksnītei; Variešu 
bibliotēkas bibliotekārai Līgai 
Vīksnai; Krustpils novada de-
putātēm Aijai Veterei un Dacei 
Vītolai; Biedrībai “Ungurmuiža”; 
Unguru evaņģēliski luteriskai 
draudzei, īpaši Ingai Zālītei, tā-
pat mācītājam Ēvaldam Bērzi-

ņam, kā arī Atašienes draudzes 
prāvestam Viktoram Naglim; 
Biedrībai “Daugavas pārupieši” 
– Normundam Pastaram; Biedrī-
bai “Mustangs”; Ērgļu novadam 
māksliniekam Andrim Džigu-
nam; AJV grupai; Grupām “TAU-
TUMEITAS”, “KEKSI”, “Liepavots”; 
Cēsu zvanu ansamblim “Soli dei 
Gloria”; Fotogrāfei Laurai Rako-
vai; Pankūku cepējiem; Visiem 
ēdinātājiem un tirgotājiem.

Krustpils novada 
pašdarbības 
kolektīviem:

JDK “Zvirbuļi”– vad. Madara 
Turkopole, Senioru deju kolek-
tīvam “Pīlādzītis”– vad. Rudīte 
Beinaroviča, Vidējās paaudzes 
deju kolektīvam “Dance” –vad. 
Rudīte Beinaroviča, Skolas ve-
cuma bērnu deju kolektīvam 
“Zvirbulēni”– vad. Madara 
Turkopole, Pirmskolas bērnu 
deju kolektīvam “Pelēni”– vad. 
Madara Turkopole, Folkloras ko-
pai “Vīraksne” –vad. Anita Gava-
re, Ansamblim “Minima”– vad.
Maija Kondrāte, Krustpils nova-
da sieviešu korim “Luste” – Vad. 
Maija Kondrāte, VPDK “Zīlānie-
tis”– vad. Ilmārs Dreļs, Bērnu 

ansamblim “Blēņas un Pigori”– 
vad. Inna Kokmane, Jauktajam 
ansamblim “Krustpilieši”– vad. 
Ginta Meņģele, Amatierteātrim 
“Savējie”– vad. Aija Vetere, Jau-
niešu teātra pulciņam “Spārni”, 
vad. Sarmīte Upelniece, VPDK 
“Kamenes”– vad. Inita Gādma-
ne, Amatierteātrim “Efekts”– 
vad. Aija Rancova, Bērnu an-
samblim “Zili brīnumi”, vad. 
Inna Kokmane, Folkloras kopai 
“Lākači”, vad. Aija Smirnova, 
Ansamblim “Dimda”, vad. Emī-
lija Balode, Bērnu TDK “Zaķīši”, 
vad. Līga Beinaroviča, Pirm-
skolas bērnu TDK “Zaķēni”, vad. 
Līga Beinaroviča, Bērnu teātra 
pulciņam “Servīzīte”, vad. Līga 
Beinaroviča, Amatierteātrim 
“Servīze”, vad. Inita Beinaroviča, 
Ansamblim “Malduguns”, vad. 
Iveta Bērziņa, Līnijdeju kolektī-
vam “Variants”, vad. Elita Kalnie-
ša. 

Paldies arī katram no jums, 
kas ieradās svētku pasākumos, 
piedalījās aktivitātēs un atbals-
tīja!

Lai nākamie svētki tik pat 
krāšņi, sirsnīgi un izdevušies! Uz 
tikšanos nākamajos Krustpils 
novada svētkos Kūku pagastā!

PALDIES par Krustpils 
novada svētkiem!

 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta 
un bāriņ  esas darba laika jāzvana dienes  em, 
kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem strādājot 
režīmā – 24 stundas diennak  , 7 dienas nedēļā.
Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 
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Šogad pirmo reizi Krustpils 
novada svētkos tika organizētas 
auto foto orientēšanās sacensības. 
Šīs sacensības organizēja Krust-
pils pagasta bibliotēka un Variešu 
pagasta bibliotēka. Tā kā šogad 
visus svētku dalībniekus un viesus 
uzņēma Variešu pagasts, tad arī 
orientēšanās dalībniekus aicinā-

jām iepazīt Variešu pagastu.
Orientēšanās sacensībās star-

tēja 12 komandas, katrai koman-
dai tika izdalītas orientēšanās kar-
tes ar foto objektiem un mīklām, 
pēc kartes bija jāatrod foto objekti 
un jānokļūst pie tiem, kā arī visa 
ceļa garumā varēja minēt mīklas, 
par kurām tika doti papildus pun-

kti. Uzvarētājs tika noskaidrots pēc 
kopējā punktu skaita un ja punktu 
skaits bija vienāds, tad uzvarētājs 
tika noteikts pēc auto odometra 
rādījumiem – kuram īsākais marš-
ruts.

Kopumā sacensības nebija sa-
režģītas un visi objekti tika atrasti 
un uzdevumi izpildīti, noteicošais 

bija uzminēto mīklu precizitāte. 
Šogad pirmajās Krustpils novada 
svētku auto foto orientēšanās sa-
censībās uzvarēja puišu komanda 
“JAUTRIE ZĒNI” ar pārliecinošu re-
zultātu – 83 punktiem un ar visīsā-
ko nobraukto maršrutu – 71 km. 
Pirmās vietas ieguvēji saņēma gal-
veno balvu – “Citrus SPA” apmek-
lējumu piecām personām. Pārējās 
komandas saņēma pateicības bal-
vas. Papildus balvu – lielu un sulī-
gu arbūzu, ieguva tās komandas, 
kuras bija parūpējušās par koman-
das spilgto noformējumu.

Turpmāk, Krustpils novada 

svētkos, šādas sacensības vēla-
mies ieviest kā tradīciju, tāpēc gan 
šī gada dalībnieki un arī tie, kas 
nepieteicās, tiek aicināti uz 2019. 
gada Krustpils novada svētku 
auto–foto orientēšanās sacensī-
bām, kad iepazīsim Kūku pagastu.

Pēcsvētku garša ir salda, jo 
komandas, kas piedalījās izteica 
pozitīvus vērtējumus un ieteica 
daudz un dažādas idejas turpmā-
kai šādu sacensību organizēšanai. 
Paldies JUMS par šīm pozitīvajām 
emocijām! Paldies Līgai Vīksnai 
par palīdzību un Krustpils novada 
domei.

Paldies arī galvenās balvas 
sponsoriem “Citrus SPA” par sagā-
dāto balvu.

Uz tikšanos 2019. gadā Kūku 
pagastā!

Gita Elksnīte

Krustpils novada auto foto orientēšanās 
“Iepazīsti Variešu pagastu” pēcsvētku garša

Dalībnieki bija parūpējušies arī par 
vienotu, saskaņotu tēlu 

Visi dalībnieki – kopumā sacensībās Visi dalībnieki – kopumā sacensībās 
piedalījās 12 komandaspiedalījās 12 komandas

Uzvarētāju komanda “Jautrie zēni” 

 Visiem dalībniekiem veiksmi novēlēja 
Krustpils novada domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs un auto–foto orientēšanās 
rallija organizētājas – Līga Vīksna (no 

kreisās) un Gita Elksnīte.

Ar katru gadu arvien karstā-
kas cīņas notiek Medņu ceļojo-
šā kausa izcīņā futbolā. Šogad, 
plecu pie pleca, cīnījās septiņas 
līdzvērtīgas komandas, kuras va-
rēja iekost viena otrai, neskato-
ties uz noslēguma vietu tabulā. 
Par spriedzi liecināja arī tas, ka 
labākās divas komandas, kuras 
cīnījās fi nālā, tika noteiktas tikai 
grupu spēļu pēdējā spēlē, pat 
pēdējā spēles minūtē. 

Vieni no fi nāla kandidātiem, 
Dignājas komanda, zaudējot ar 
rezultātu 0:1 komandai “Broken”, 
sacensību noslēgumā ierindojās 
sestajā vietā. Pateicoties šādam 
spēles iznākumam, vieta fi nālā 
pienācās komandai “Trakie Beb-
ri”, kur tos jau gaidīja komanda 
“Krustpils”. Grupu turnīrā “Krust-
pils” bija piedzīvojusi vienīgo 
zaudējumu ar 0:1 tieši pret Dig-
nājas komandu, kurai Medņu 
turnīra noslēgumā godpilnā 
3.vieta. 

Fināla cīņa aizritēja spraigi, 
lai gan laukumā bija redzamas 
dienas laikā sakrātā noguru-
ma pazīmes. Iespējams, tieši 
nedaudz labāka izturība pašās 
fi nāla spēles beigās bija notei-
cošais, kad ar sitienu ar galvu 
no vārtu priekšas, uzvaru turnīrā 
izrāva veiksmīgie fi nālisti “Trakie 
Bebri”. Pārējām komandām ie-
rindojoties šādā secībā – Krust-
pils, Dignāja, Liepene, SMS Auto, 

Broken, Varieši.
Nogurdinošās un spriedzes 

pilnās spēles futbola laukumā 
atstāja iespaidu arī uz dalību ci-
tās sporta spēļu disciplīnās. Tā 
uz virves vilkšanas sacensībām 
sākotnēji bija pieteikušās tikai 4 
komandas, bet apzinoties futbo-
la laukumos nepieciešamo ener-
ģiju, pēdējā mirklī dalību atsau-
ca “Trakie Bebri”. Piedaloties 3 
komandām, par virves vilkšanas 
sacensību uzvarētājiem kļuva 
iepriekšējo gadu divkārtējie fut-
bola kausa uzvarētāji – “Ģime-
ne”, aiz sevis atstājot “SMS Auto” 
piecu vīru komandu un vietējos 
Medņu vīrus – “Žiperīgais Seškā-
jis”.

Medņu sporta spēļu ietva-
ros notika arī “Zolītes mačs». 
Spēkiem mērojās 18 dalībnieki, 
kas ir krietni vairāk nekā pērn. 
Spēlēja seši galdi, kādam kārts 

bija veiksmīga, kādam ne tik. Pie 
galdiem sēdās gan pieredzējuši 
spēlmaņi, gan iesācēji. Tā visa 
rezultātā izvirzījās labākie – pir-
mās vietas ieguvējs  Jānis Caune,  
otrajā vietā  Armands Ancāns un 
trešajā – Artis Liepnieks. 

Kā vienmēr, tika dota iespēja 
arī ģimenēm un komandām pie-
dalīties sagatavotajās interesan-
tajās un atjautīgajās aktivitātēs. 
Lai labāk sagatavotos sacensī-
bām, visi dalībnieki tika aicināti 
uz iesildīšanās vingrinājumiem 
mūzikas ritmos. Pieteicās sešas 
komandas. Dažāda vecuma da-
lībnieki ar azartu izpildīja visas 
disciplīnas – Krāsainās bumbi-
ņas, Ērtās tupeles, Lecam vai-
rāk, Makšķerēšana, Caurā sega, 
kurās tika pārbaudīts komandas 
ātrums, veiklība un saliedētība. 
Pirmās vietas ieguvēji tika no-
skaidroti papildus pie šautriņu 

dēļa. 1. vietu izcīnīja “Krokus”. 
2.vietu – “Sportiskie”, taču trešo 
vietu – “Visjautrākie”. Tālāk sa-
rindojās “Zibšņi”, “Maija Paija” un 
“Seškājis”. 

Liela interese bija indivi-
duālajām spēlēm – Trāpīgais 
šāvējs, Lidojošais riņķis, Vieglā 
glāzīte, Lecam ar maisu, Bum-
ba grozā. Tajās savu veiklību 
un prasmi izmēģināja no paši 
jaunākie dalībnieki no trīs gadu 
vecuma līdz 60 un vairāk gadu 
vecumam. Rezultāti bija dažādi. 
Kuram patraucēja vējš, kuram 
palīdzēja vējš. Kuram vienkārši 
paveicās.

Visiem dalībniekiem Variešu 
pagasta pārvalde sarūpēja sal-
dumu kārumus. 1. līdz 3. vietas 
ieguvējiem tika medaļas. 

Ļoti spēcinoša un garšīga 
putra tika visiem dienas apmek-
lētājiem, ko no sagatavotajiem 

produktiem izvārīja Aija Prokof-
jeva. Tāpat visas dienas garumā 
bērnus priecēja piepūšamās at-
rakcijas! 

Paldies Variešu pagasta pār-
valdes vadītājam Aivaram Jak-
sonam, Variešu sākumskolas di-
rektorei Aijai Rogālei, biedrības 
“Liepene” vadītājam Gustam 
Jansonam, bibliotekārei Līgai 
Vīksnai! Paldies visiem brīvprātī-
gajiem palīgiem – Raisai Dzenei, 
Inesei Jaksonei, Dacei Vītolai, 
Asjai Jaksonei, Ingai Zālītei, Ni-
kai Zālītei, Rasmai Rācenei, Ilutai 
Sargunei, Annijai Sargunei, Ani-
tai Putkai, Normundam Pasta-
ram, Nikolajam Borisovskim! 

Paldies futbola tienesim Rus-
lanam Bajārietim!

Paldies visiem kuri piedalījās 
un atbalstīja!
Variešu pagasta kultūras darba 

organizatore Anita Ruliete

Sporta spēlēs futbolā  Medņos uzvaras 
laurus plūc “Trakie bebri”
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Projekta “Veselības veicināša-
nas un slimību profi lakses pasāku-
mi Krustpils novada iedzīvotājiem” 
ietvaros visos Krustpils novada 
pagastos no jūlija līdz septembrim 
norisināsies nūjošanas nodarbī-
bas, kurās aicināti iesaistīties visi 
nūjot gribētāji – gan iesācēji, gan 
lietpratēji. Nodarbības ir bez mak-
sas un dalībnieki tiks nodrošināti 
ar nepieciešamo nūjošanas inven-
tāru. Uz nodarbībām ir aicinājums 
doties ērtā apģērbā, atbilstoši lai-
kapstākļiem, jo nodarbības notiks 
ārā, un sportam piemērotos apa-
vos. Nodarbības vadīs sertifi cēta 
nūjošanas instruktore Ligita Upīte. 

Kā norāda nūjošanas speciā-
listi, šim sporta veidam ir pozitīva 
ietekme uz cilvēka veselību un no-
darbei nav vecuma ierobežojuma, 
jo nūjošana:

• Ir nodarbe svaigā gaisā;
• Mazina sāpes, muskuļu sa-

sprindzinājumu plecu un skausta 
apvidū;

• Ir locītavām saudzīga fi ziskā 
aktivitāte;

• Veicina veselīgu miegu;
• Mazina muguras sāpes;
• Uzlabo organisma apgādi ar 

skābekli;
• Ir labas zāles pret galvassā-

pēm;
• Vienmērīgi nodarbina teju 

600 muskuļus;
• Ir efektīvs novājēšanas līdzek-

lis;
• Labs fi zisko aktivitāšu atsāk-

šanas veids tiem, kas ilgāku laiku 
nav sportojuši;

• Ir dabisks, patīkams, veselīgs 
līdzeklis pret stresu;

• Ir vienkārša un pa spēkam ik-
vienam. 

Nodarbībās kopā ar instruktori 
Ligitu būs iespēja uzzināt, kādas 
nūjas ir piemērotākās, kā pareizi 

uzsākt nūjošanu un apgūt dažādas 
nūjošanas paņēmienus. 
Atašienes pagastā 
12., 19. un 26. septembrī 
Pulcēšanās pie Atašienes pagasta 
pārvaldes ēkas.
Krustpils pagastā
6., 13. un 20. septembrī
Pulcēšanās pie Krustpils pagasta 
pārvaldes ēkas
Kūku pagastā
22., 29. augustā un 5. septembrī
Pulcēšanās pie Kūku pagasta 
pārvaldes ēkas
Mežāres pagastā
7., 14., un 21. augustā
Pulcēšanās pie Mežāres pagasta 
pārvaldes ēkas
Variešu pagastā
2. augustā
Pulcēšanās pie Variešu pagasta 
pārvaldes ēkas
Vīpes pagastā
 8. augustā
Pulcēšanās pie Vīpes pagasta 
pārvaldes ēkas. 

Projekta vadītāja

Līga Beinaroviča

Projekts 9.2.4.2/16/I/012 „Vese-
lības veicināšanas un slimību profi -
lakses pasākumi Krustpils novada 
iedzīvotājiem” norisinās darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.4. specifi skā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzī-
bas un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. 
pasākuma “Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un 
slimību profi laksei” ietvaros. Projekts 
tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fon-
da un valsts budžeta līdzekļiem.

Nūjošanas nodarbības 
Krustpils novada pagastos

Daba – tas ir ceļš uz ko jaunu, 
vēl neiepazītu un neredzētu. Tas 
ir ceļš uz piedzīvojumiem un jau-
niem iespaidiem.

Aicinām kopīgā piedzīvojumā 
jaunatklāt Krustpils novada Me-
žāres pagastu septītajā Latvijas 
simtgadei veltītajā pārgājienā. 
Jaunus ceļus, jaunus iespaidus 
un piedzīvojumus meklēsim šī 

gada 25.augustā. Šis būs pirms-
pēdējais Latvijas simtgadei veltī-
tais pārgājiens. 

Pieteikšanās līdz 22.augus-
tam, sūtot pieteikumu uz e-pastu 
angelina.smirnova@krustpils.lv. 
Nolikums pieejams www.krust-
pils.lv

Nākamais pārgājiens plānots 
oktobrī, Kūku pagastā, pie Vecās 

Sūnu skolas. 
94% Latvijas iedzīvotāju pie-

krīt, ka Latvijas daba ir saudzē-
jama vērtība un 81% iedzīvotāju 
piekrīt, ka vietējā daba ir Latvijas 
nacionālais lepnums, liecina pēc 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
(DAP) pasūtījuma “Mārketinga 
praktiķu Akadēmija” veiktā iedzī-
votāju aptauja. 

“Mana Terra Marianna, mana 
Atašiene. Tu esi pieglaudusies 
Teiču purvam kā pelēkstrīpains 
kaķēns savai mātei, kura, kā jau 
skarba un dzīves un pašas piedzī-
vojumu rūdīta kaķene, mazāk sa-
mīļo, vairāk iedunkā un ieskrāpē 
asiem nagiem (..)”

Skaistā svētdienas dienā, 
17.jūnijā, peoniju smaržā norei-
binātus, visus uz grāmatas “Ata-
šiene. Laiks. Cilvēki. Notikumi.” 
atklāšanas svētkiem Marinzejas 

muižā gaidīja Inār a Mihaloviča. 
Desmit gadu garumā auk-

lēta, lolota un apčubināta, nu 
beidzot grāmata ieraudzījusi 
plašo pasauli. Autore zināma ne 
tikai vietējiem atašāniešiem, bet 
arī plašākam reģionam – vairāki 
Ināras raksti publicēti arī Brīva-
jā Daugavā, stāstot par dažādu 
ļaužu likteņu līkločiem, dzimtām 
un sētām. 

Sveikt skolotāju bija ieradu-
šies ne tikai tuvākie draugi, radi 

un kolēģi, bet arī viesi no tuvā-
kām un tālākām vietām. Par katru 
tuvāko cilvēku I.Mihalovičai bija 
ko pastāstīt – ar ko kopā nedarbi 
darīti, no kā smēlusies gara ener-
ģiju un iedvesmu rakstīt. 

Lasot autores darbus, nevar 
noliegt to, cik tuvu Ināra ir dabai, 
vēsturei un Atašienei. Ar kādu 
smalkjūtību tiek aprakstīti pat 
skarbākie notikumi un cilvēku 
likteņi. I. Mihaloviča uzsver, ka šī 
grāmata ir viņas veltījums saviem 

vecvecākiem – tā 
ir kā puķu pušķītis uz viņu kapa. 

Nenoliedzami šī grāmata ir 
arī veltījums visam Krustpils no-
vadam – vērtību saglabāšana 
un nodošana nākamajām paau-

dzēm caur grāmatas lappusēm. 
Paldies!

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Monika Kauranena

Skolotāja Ināra Mihaloviča izdod grāmatu 
“Atašiene. Laiks. Cilvēki. Notikumi.”

Daba ir vienīgā grāmata, kuras katra 
lappuse ir dziļa satura pilna /V.Gēte/
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Tu esi kā mazs taurenīts,
Vasaras puķu vidū.
Kā plaukstošs ziedu zariņš,
Mātes, tēva prieks un saules stariņš.

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
3 jaundzimušie –  2 zēni un 1 meitene

Sveicam mazulīšus 
un viņu vecākus!
Lai bērniņi aug 
veseli un laimīgi!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

AUGUSTĀ AUGUSTĀ 
SEPTEMBRĪSEPTEMBRĪ
VARIEŠU 
PAGASTĀ
11.septembrī 
plkst.14.00 
Variešu KN leļļu 
teātris ”Tims” ar izrādi 
“Draudzības skola”

KRUSTPILS 
PAGASTĀ  
4.augustā 
plkst. 10.00 
Krustpils pagasta 
“Līčos” – “Svētki kopā ar 
zirgiem” 

VĪPES 
PAGASTĀ
1.septembrī 
pie Vīpes Kluba – 
Sporta spēles

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
25. augustā 
plkst.9.00 
Simtgades pārgājiens 
31. augustā 
plkst.16.00 
Bērnu pēcpusdiena 
“Sveika, skola!” 

KŪKU 
PAGASTĀ
9.augustā 
plkst. 20.00 estrādē 
“Mārdadzis” – Koncerts 
“Par mums pašiem”
11.augustā 
plkst.22.00 estrādē 
“Mārdadzis” – Simtga-
des zaļumballe
11.augustā 
plkst.20.00 izstāžu 
zālē “Mākslas dārzs” – 
Pēcpusdiena ar māksli-
nieci Jolantu Ābeli
25.augustā 
plkst.10.00 stadionā 
aiz Mārdadža estrādes – 
Mārdadža kauss

11.08.2018.

SIMTGADES 
 

KOP  SAN KŠANA N SVIN ŠANA – 100 DIENAS PIRMS 
ATVIJAS VA STS DZIMŠANAS DIENAS

 
 

Jau atkal mīļš 
cilvēks aiziet
Pa ceļu, kas 
skujām klāts. . . 
Uz mīļotā Tēva mājām, 
Kur gaida to Eņģelis balts. 
/A. Dravniece/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI
FROLOVA VERA 28.06.1929.–18.06.2018.

GULBE AUSMA 09.10.1933.–22.06.2018.

MIŅINA JEĻENA 23.04.1966.–21.06.2018.

JERŠOVS FJODORS 18.06.1936.–24.06.2018.

VASIĻKOVA ANNA 05.02.1939.–29.06.2018.

KELLERTE ZENTA 28.03.1932.–01.07.2018.

TRŪLE ANNA 13.01.1926.–30.06.2018.

KRŪZE INTA 30.04.1943.–03.07.2018.

UPENIEKS VITĀLIJS 05.01.1934.–04.07.2018.

CVETKOVA ANTOŅINA 12.01.1948.–10.07.2018.

FIĻIPOVS ALEKSANDRS 17.04.1960.–10.07.2018.

MASKAJEVS RAVILS 21.12.1938.–12.07.2018.

ŠUSTE ALMA 28.10.1934.–18.07.2018.

VOROBJOVA MARFA 17.07.1932.– 20.07.2018.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem. 


