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Ar dziesmām un dejām atklāts renovētais 
Atašienes kultūras nams “Annas sāta”
Vysi muni gosti beja, 

kas munā ustobā. . . 

18. marts bija ļoti, ļoti gaidīta, ļoti priecīga, 
ļoti īpaša, ļoti svarīga diena septiņiem Ata-
šienes kultūras nama pašdarbības kolek-
tīviem – pirmsskolas vecuma bērnu deju 
kolektīvam "Pelēni", skolas vecuma bērnu 
deju kolektīvam "Zvirbulēni", Jauniešu deju 
kolektīvam "Zvirbuļi", vidējās paaudzes 
deju kopai "Dance", senjoru dāmu deju 
kopai "Pīlādzītis", folkloras kopai "Vīraksne" 
un dramatiskajam kolektīvam. Pēc 10 mē-
nešu darbošanās dažādās telpās, dažādos 
apstākļos, kolektīvi atgriezās savās mājās 
– Atašienes kultūras namā, kas pēc renovā-
cijas ieguvis jaunu vārdu – "Annas sāta". 
"Annas sātas" atvēršana bija ļoti gaidīts un 
priecīgs notikums arī Atašienes iedzīvotā-
jiem, mūsu ciemiņiem un draugiem. 
Dalāmies Atašienes kultūras nama paš-
darbnieku un Atašienes iedzīvotāju priekā 
ar Jums. 

Cel Dieviņi zelta sētu

Ap to manu mājas vietu. . . 

Paldies visiem, kas pielika savas labās do-
mas, savus darbus, lai "Annas sāta" būtu 
tāda, kāda tā ir. 

Fotogrāfi ju autors  D. Gagunovs
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INFORMĀCIJAI
Ar 2018. gada 1. martu Krustpils pagasta Spunģēnu ciemata bibliotēkā un Kūku 

pagasta pārvaldes telpās iedzīvotāji var noslēgt māju apsaimniekošanas un 
atkritumu apsaimniekošanas līgumus un samaksāt uz vietas par iepriekšminētajiem 

pakalpojumiem. 
SIA “Spunģēni – Daugavieši” prokūrists

Normunds Z izlāns

Nemateriālās kultūras 
mantojuma lietpratēju 
zināšanu un prasmju 
tālāknodošana – 
„Simtgades podi godā 
celti”

2018. gadā, kā Latvijas simtga-
des gadā, galvenais vēstījums ir: „Es 
esmu Latvija”, kam ar savu darbību 
pievienojas arī Vīpes amatniecības 
centrs “Māzers”.  

Ar projektu “Nemateriālās kul-
tūras mantojuma lietpratēju zinā-
šanu un prasmju tālāknodošana – 
„Simtgades podi godā celti”” vēla-
mies turpināt seno amata prasmju 
izpēti un tālāknodošanu. Orga-
nizēsim meistarklases keramikas 
prasmju apguvei, attīstīšanai un 
tālāknodošanai Krustpils novadā 
un Latvijā.  

Amatniecības centra mērķi sa-
krīt ar Nacionālo zinību turētāju 
biedrības „PŪDNĪKU SKŪLA” misiju, 
un tās vadītājs Evalds Vasilevskis ir 
piekritis radošai sadarbībai. 

Projekta ieviešanas 
gaitā tiks realizētas 
sekojošas aktivitātes:

1. Tiks sniegts ieskats māla da-
rinājumu sākotnē, arheoloģiskajos 
un etnogrāfi skajos slāņos, rakstu-
rojot podniecību kā amatu. 

2. Organizētas 10 meistarkla-
ses, lai apgūtu iemaņas no vec-
meistara EVALDA VASILEVSKA un 
nodrošinātu kultūras mantojuma 
nodošanu nākamajām paaudzēm. 

3. Radīti oriģināli tautas māks-
las darbi. 

4. Izstādes organizēšana un 
iekārtošana ar meistarklasēs dari-
nātajiem māla izstrādājumiem, lai 
māla podu godā celtu un popu-
larizētu latvisko vidi, kā veltījumu 
Latvijas simtgadei. 

5. Latgales podnieku dienas 
2018. gada aprīlī apmeklēšana. 

Plānotajās meistarklasēs varēs 
piedalīsies gan   profesionāli kera-

miķi  un citi mākslinieki, gan māla 
izstrādājumu izgatavošanas pa-
matus apgūt kārojoši interesenti, 
tādējādi nodrošinot Latvijai tradi-
cionālo keramikas prasmju popu-
larizāciju un iedzīvināšanu. 

Nemateriālās kultūras 
mantojuma lietpratēju 
zināšanu un prasmju 
tālāknodošana – „Simts 
gadi linu dreļļos”

No 2016. gada  Vīpes amatnie-
cības centrs „Māzers” īsteno VKKF 
atbalstītus projektus Krustpils no-
vada tautas tērpa izpētē un darinā-
šanā. Projektu gaitā pārmantotas 
zināšanas:  tautas tērpa brunču un 
kreklu darināšanā, jostu aušanā, 
galvassegu izšūšanā un šūšanā, vil-
laines auduma darināšanā, cimdu 
un zeķu adīšanā. Radīti Krustpils 
tautas tērpi kā liecība mūsu meis-
tarībai un prasmes nodotas nāka-
majām paaudzēm. Vēlamies turpi-
nāt Latvijas kultūras savdabības iz-
pēti un pārmantošanu. Turpināsim 
izzināt dažādas aušanas tehnikas, 
organizējot apmācības meistarkla-
sēs prasmju apguvē. 

Projekta ieviešanas 
gaitā tiks realizētas 
sekojošas aktivitātes:

1. Izstāde „Simts gadi linu drel-
ļos”. Apzināsim Krustpils novada 
un apkārtējo novadu audējas, lai 
uzaicinātu piedalīties izstādē ar 
saviem darbiem. Interesenti papil-
dinās zināšanas par Latvijas tautas 
mākslas mantojumu. 

2. Apgūsim linu dreļļu aušanas 
tehnikas pēc 100 stundu apmācī-
bu programmas, ko vadīs piere-
dzējusī pasniedzēja Maija Kulako-
va. 

Meistarklašu dalībnieki un citi 
interesenti aicināti piedalīties Baltā 
galdauta aušanā, kas būs veltījums 
Latvijas simtgadei. 

Aicinām ļauties māla un linu 
dreļļu valdzinājumam un kopā iz-
dzīvot Latvijas simtgadei veltītos 
pasākumus. 

Vīpes amatniecības centra 
„Māzers” vadītāja Inese Bramane

T. 26611297

Ar VKKF un Krustpils novada 
pašvaldības atbalstu Vīpes 
amatniecības centrs „Māzers” 
īsteno 2 projektus

 Jau divpadsmito reizi Latvi-
jā noslēdzies projektu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvo-
tāji veido savu vidi”. Šis konkurss 
pulcē labākos biedrību projektus 
no visiem Latvijas reģioniem. 
Pašvaldību atbalstītie “mazie pro-
jekti” ir ļoti dažādi – vides uzla-
bošana un sakārtošana, vēstures 
liecību dokumentācija, atpūtas 
un brīva laika pavadīšanas iespē-
ju dažādošana un jaunu prasmju 
apguve. 

Krustpils novadā aktīvi dar-
bojas vairākas nevalstiskās or-
ganizācijas, kas ir ieinteresētas 
novada attīstībā. Tāpēc Krustpils 
novada pašvaldība jau vairākus 
gadus paredz līdzekļus nevalstis-
ko organizāciju darbību atbals-
tam. 2017. gada projektu kon-
kursam tika iesniegti 23 projektu 
pieteikumi no kuriem apstiprinā-
ti, atbalstīti un arī realizēti tika 10 
projekti. Šo atbalstīto projektu 
ietvarā tika labiekārtota Krustpils 
novada vide, dots atbalsts ve-
selīga dzīvesveida veicināšanai, 
vēstures liecību un materiāla sa-
glabāšanā un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā. Priecē, ka 
vairāki projekti ir turpinājums 
jau iesāktajiem un realizētajiem 
projektiem, kā piemēram, 2016. 
gada projekta ietvarā izveidotajā 
“Pūču takā” izbūvēta “Pūču māja”, 

izveidots buklets par Variešu pa-
gastu, turpinot realizēto projek-
tu “Variešu pagasts laiku laikos”. 
Prieks par novada biedrību iede-
jām un čaklajām rokām tās īste-
nojot. 

Konkursā “Sabiedrība ar dvē-
seli. Iedzīvotāji veido savu vidi” 
Krustpils novadu pārstāvēja 3 
biedrības ar saviem projektiem: 
biedrība “Daugavas Pārupieši” ar 
projektu “Atceries Krustpils no-
vada Lāčplēšus”, biedrība “Alok-
snīte” ar projektu “Ceļojums laikā 
un telpā” un biedrība “InSpe” ar 
projektu “Galda spēļu bibliotēka 
Kūkās”. Biedrības “Daugavas Pā-
rupieši” īstenotais projekts “Atce-
ries Krustpils novada Lāčplēšus” 
konkursa reģionālajā vērtēša-
nā ieguva veicināšanas balvu 

un biedrības pārstāvji devās uz 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvi-
ja” noslēguma pasākumu, kas 
notika 10. martā Ādažu novada 
Kultūras centrā, kur tika godi-
nāti. Biedrības pārstāvji atzina, 
kas pasākums bija izdevies. Bija 
iespēja iepazīties ar citu reģio-
nu “mazajiem projektiem”, kurus 
sava ieguldītā darba un līdzekļu 
dēļ grūti nosaukt par “mazajiem”, 
kā arī smelties iedvesmu turpmā-
kajiem projektiem. 

Paldies visām Krustpils nova-
da biedrībām par darbu, ko Jūs 
dariet sabiedrības labā. Lai Jūsu 
pūrā vienmēr ir kāda vērtīga ideja 
un palīdzīgas rokas to īstenojot. 

Līga Beinaroviča

Teritorijas plānošanas un 

darba ar uzņēmējiem speciāliste

Pieteikšanās pie sko-
las direktores  Aijas Rogāles 
mob.  26601059  

Par sporta zāles un trenažieru 
zāles izmantošanu maksāt dežu-
rantei Sarmītei Birnītei. 

Latvijā noslēdzies projektu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli. 
Iedzīvotāji veido savu vidi”

APSTIPRINĀTI ar Krustpils 

novada domes 2018. gada 31. 

janvāra lēmumu (sēdes proto-

kols Nr. 1. , 4. p. ). IZDOTI saska-

ņā ar Publisko aģentūru likuma 

2. panta otro daļu un 17. panta 

otro un ceturto daļu

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2017. gada 15. novem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2017/15 “Par pašvaldības aģen-
tūras „Jaunāmuiža” maksas pa-
kalpojumiem” grozījumu un pa-
pildināt saistošos noteikumus ar 
1. 1 punktu šādā redakcijā:

„1. 1 Aģentūra, slēdzot līgumu 
par pakalpojumu ar pašvaldību 
vai pašvaldības sociālo dienestu 
(turpmāk – iestāde), kura pakal-
pojuma izmaksas sedz no pašval-
dības budžeta un kurai Aģentūrā 
ievietoto personu skaits no at-
tiecīgās pašvaldības administra-
tīvās teritorijas sasniedz 20 (div-
desmit) personas, var piemērot 
līdz 10% (desmit procentu) lielu 

atlaidi no pakalpojuma mak-
sas par katru ievietoto personu. 
Pakalpojuma maksas konkrēto 
atlaidi nosaka Aģentūra slēdzot 
līgumu ar iestādi. ”

Paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura iz-

klāsts 
Saistošie noteikumi par Krust-

pils novada pašvaldības aģentū-
ras „Jaunāmuiža” maksas pakal-
pojumiem izstrādāti, pamatojo-
ties uz Publisko aģentūru likuma 
2. panta otro daļu un 17. panta 
otro un ceturto daļu. Izdoti, lai 
noteiktu kārtību atlaides piemē-
rošanai maksas pakalpojumiem. 

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

Pašvaldības aģentūra “Jau-
nāmuiža” īstenojot pašvaldības 
uzdevumus, sniedz maksas pa-
kalpojumus saskaņā ar domes 
apstiprinātu cenrādi, nosakot 
maksāšanas kārtību, likmes un 
atlaidi. Atlaides piemērošana 

nepieciešama, lai motivētu paš-
valdības izmantot aģentūras 
pakalpojumus, tādējādi efektīvi 
izmantojot līdzekļus, veicinot ilg-
termiņa sadarbību, nodrošinot 
saiedrības vajadzību apmierinā-
šanu pēc pakalpojumiem. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 

Budžeta ietaupījums vai pa-
lielinājums nav precīzi progno-
zējams. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā 

Nav attiecināms
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām 
Saistošie noteikumi līdzšinējo 

kārtību nemainīs 
6. Informācija par kon-

sultācijām ar privātperso-
nām 

Nav attiecināms
Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/3 
„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 15. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras 
„Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem””

Variešu sākumskolas sporta 
zāles un trenažieru zāles darba 
laiki un izmantošanas cenrādis

Pirmdiena No 18.00 – 22.00

Otrdiena No 18.00 – 22.00
Trešdiena Brīvdiena

Ceturtdiena No 18.00 – 22.00
Piektdiena No 18.00 – 22.00

Sestdiena No 15.00 – 19.00
Svētdiena Brīvdiena
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Sporta zāle 
(1h)

4. 96 1. 04 6.00

Trenažieru 
zāle (1 reize)

1. 65 0. 35 2.00

Trenažieru 
zāles abo-
noments 
(6 reizes)

8. 26 1. 74 10.00
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils 

novada domes 2018. gada 31. 

janvāra lēmumu (sēdes protokols 

Nr. 1, 18 . punkts). IZDOTI saska-

ņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu un Atkritu-

mu apsaimniekošanas likuma 8. 

panta pirmās daļas 3. punktu. 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi regu-

lē sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Krustpils novadā, nosaka 
prasības sadzīves atkritumu savāk-
šanai, pārvadāšanai, pārkraušanai 
un uzglabāšanai, kā arī kārtību, 
kādā veicami maksājumi par šo 
atkritumu apsaimniekošanu, ap-
saimniekošanā iesaistīto personu 
pienākumus un tiesības. 

2. Krustpils novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) organizē 
un kontrolē sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu tās administratīva-
jā teritorijā saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem atkritumu apsaimnie-
košanas jomā, valsts un reģionālo 
atkritumu apsaimniekošanas plā-
nu, kā arī šiem saistošajiem notei-
kumiem. 

3. Pašvaldība atkritumu ap-
saimniekošanu organizē normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā slē-
dzot līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju. 

4. Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas kārtību (piemēram, 
dalītas atkritumu savākšanas ie-
viešana) nosaka pašvaldība un 
informē par to sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju. 

5. Saistošie noteikumi attiecas 
uz visiem atkritumu radītājiem 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā. 

6. Pašvaldības administratīvā 
teritorija ir viena atkritumu ap-
saimniekošanas zona. Pašvaldības 
teritorijā radītos sadzīves atkritu-
mus atkritumu apsaimniekotājs 
nogādā to pārstrādātājam vai ved 
uz Vidusdaugavas atkritumu ap-
saimniekošanas reģiona atkritumu 
poligonu “Dziļā vāda”. 

7. Atkritumi, pēc to savākšanas, 
ir atkritumu apsaimniekotāja īpa-
šums. 

II. Atkritumu 
apsaimniekošanas 
mērķi un uzdevumi

8. Reglamentēt sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un vese-
lību, vidi, kā arī personu mantu. 

9. Veicināt atkritumu apsaim-
niekošanu, tajā skaitā dalītu vāk-
šanu, lai samazinātu apglabājamo 
atkritumu daudzumu. 

10. Sekmēt higiēniski un eko-
loģiski drošu vidi Krustpils novadā. 

11. Rūpēties par to, lai atkritumi 
tiktu apsaimniekoti videi un cilvē-
kam nekaitīgā veidā. 

III. Pašvaldības 
kompetence (tiesības 
un pienākumi)

12. Pašvaldība nosaka prasības 
atkritumu savākšanai, šķirošanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uz-
glabāšanai, atkritumu savākšanai 

paredzēto tilpņu veidus (tvertnes, 
konteineri, urnas, maisus). 

13. Pašvaldība izvēlas atkri-
tumu apsaimniekotāju, kurš šo 
noteikumu izpratnē ir persona, ar 
kuru pašvaldība normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgu-
mu par atkritumu apsaimniekoša-
nu pašvaldības teritorijā. 

14. Pašvaldība informē atkri-
tumu radītājus par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāju, ar kuru tā 
ir noslēgusi līgumu par atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu un uzglabāšanu, publicējot 
informāciju pašvaldības mājas 
lapā www. krustpils.lv un Krust-
pils novada pašvaldības izdevumā 
„Krustpils Novadnieks”. 

IV. Sadzīves atkritumu 
radītāja pienākumi

15. Ikviena fi ziska vai juridis-
ka persona ir atkritumu radītājs 
šo noteikumu izpratnē un viņu 
pienākums ir iesaistīties pašvaldī-
bas kopējā atkritumu savākšanas 
sistēmā, atbilstoši šo noteikumu 
prasībām gan ar savu darbību, gan 
maksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem. 

16. Nekustamā īpašuma īpaš-
niekam, tiesiskajam valdītājam vai 
apsaimniekotājam jāslēdz līgums 
par atkritumu savākšanu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju, kas veic 
atkritumu apsaimniekošanu Krust-
pils novada teritorijā. 

17. Atkritumu radītājam – fi zis-
kai personai, kura īpašumā, valdī-
jumā vai lietošanā ir konkrēta dzī-
vojamā telpa individuālajā dzīvoja-
mā mājā un kurš to lieto, mājsaim-
niecībā radušos atkritumus ievieto 
tikai tajā atkritumu konteinerā, kas 
saskaņā ar noslēgto līgumu ar ap-
saimniekotāju ir paredzēts konkrē-
tās mājas apkalpošanai. 

18. Atkritumu radītājam – fi -
ziskai personai, kura īpašumā, val-
dījumā vai lietošanā ir konkrēta 
dzīvojamā telpa daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā un kurš to lieto, 
mājsaimniecībā radušos atkritu-
mus jāievieto tikai konkrētajai mā-
jai paredzētajos atkritumu kontei-
neros. 

19. Atkritumu radītājam – ju-
ridiskai personai – jāslēdz līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju par 
faktiski izvedamo atkritumu dau-
dzumu. 

20. Nekustamā īpašuma (izņe-
mot daudzdzīvokļu mājas) īpaš-
nieks:

20.1. ir atbildīgs par atkritumu 
savākšanu un izvešanu no tā īpa-
šumā vai valdījumā esošās terito-
rijas; 

20.2. sniedz ziņas atkritumu ap-
saimniekotājam par to iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekus-
tamajā īpašumā, kā arī par komer-
santiem un citām personām, kas 
veic saimniecisko darbību attiecī-
gajā nekustamajā īpašumā;

20.3. normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā slēdz līgumu ar at-
kritumu apsaimniekotāju, kuram ir 
līgums ar pašvaldību, par regulāru, 
bet ne retāk kā vienu reizi ceturk-
snī, atkritumu savākšanu un izve-
šanu;

20.4. atkritumu radītājam jā-
slēdz līgums ar atkritumu apsaim-
niekotāju par faktiski saražoto iz-
vedamo atkritumu daudzumu; 

20.5. atkritumu tvertņu iztuk-
šošanas dienās atkritumu tvert-
nes no privātajiem īpašumiem, tai 
skaitā no slēgtajiem pagalmiem, 
noteiktajā maršrutā, saskaņā ar 
noslēgto līgumu, pārvieto speciali-
zētajiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, jebkurā 
gadalaikā, kur tās netraucē gājēju 
un transportlīdzekļu kustību;

20.6 pēc saskaņošanas ar at-
kritumu apsaimniekotāju, izvieto 
savā īpašumā nepieciešamo tvert-
ņu skaitu, vai iegādājas atkritumu 
maisus ar apsaimniekotāja marķē-
jumu. 

20.7. uztur atkritumu tvertnes 
tīras un lietošanas kārtībā;

20.8. ir tiesīgi kompostēt biolo-
ģiski noārdāmos atkritumus sava 
īpašuma teritorijā, ja tas nerada 
draudus cilvēku dzīvībai un veselī-
bai, videi, kā arī citu personu man-
tai. Komposta bedres vai kaudzes 
jāizvieto tā, lai to izdalītā smaka 
netraucētu apkārtējos iedzīvotā-
jus un būtu tādā attālumā, lai ne-
nodarītu kaitējumu to pieguļošai 
teritorijai. 

21. Daudzdzīvokļu māju īpaš-
nieki vai apsaimniekotāji, papildus 
20. punktā noteiktajam:

 21.1. pēc īres, apsaimniekoša-
nas vai nomas līgumu noslēgša-
nas, trīs darba dienu laikā noslēdz 
līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu;

 21.2. pēc saskaņošanas ar paš-
valdību un atkritumu apsaimnie-
kotāju, nodrošina iedzīvotājiem 
un atkritumu apsaimniekotāja 
transportlīdzeklim pieejamā vietā 
atkritumu tvertņu laukumus, kas 
paredzēti atkritumu savākšanai;

21.3. atkritumu tvertņu iztuk-
šošanas dienās nodrošina specia-
lizētajiem transportlīdzekļiem jeb-
kurā laikā ērtu piekļuvi minētajām 
tvertnēm. 

22. Vasarnīcas vai dārza mājas 
īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai 
viņa pilnvarotā persona par laika 
periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai 
dārza mājā, slēdz līgumu par atkri-
tumu apsaimniekošanu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju. 

23. Atkritumu radītājiem jāie-
saistās dalītas sadzīves atkritumu 
vākšanas pasākumos atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanu regu-
lējošajiem normatīviem aktiem, 
valsts un reģionālajam atkritumu 
apsaimniekošanas plānam. 

24. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieki, tiesiskie valdītāji vai apsaim-
niekotāji pie iestāžu, uzņēmumu, 
tirdzniecības un sabiedrisko pa-
kalpojumu sniegšanas vietām, 
daudzstāvu dzīvojamo māju ie-
ejām, saskaņojot ar pašvaldību 
tvertņu dizainu, ierīko atkritumu 
tvertnes un nodrošina to pastāvī-
gu iztukšošanu. 

25. Publisko pasākumu laikā 
publisko pasākumu organizētā-
jam jānodrošina atkritumu savāk-
šana attiecīgajā teritorijā un atkri-
tumu apsaimniekotājam jānodro-

šina atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumi. Publisko pasākumu 
organizatoram atkritumu apsaim-
niekošanas līgums jāslēdz ar Krust-
pils novada pašvaldības izraudzīto 
atkritumu apsaimniekotāju vai te-
ritorijas īpašnieku. 

Publiskā pasākuma organizē-
tājam pirms pasākuma rīkošanas 
atļaujas saņemšanas ir pienākums 
noslēgt līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju vai teritorijas īpaš-
nieku par atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumiem pasākuma 
laikā, kā arī atkritumu savākšanu 
un izvešanu pēc pasākuma nos-
lēguma. Publisko pasākumu or-
ganizētājam jānodrošina attiecī-
gās teritorijas sakopšana 6 (sešu) 
stundu laikā pēc pasākuma noslē-
guma. Vietās, kur notiek intensīva 
gājēju un satiksmes kustība, tas 
jāveic 1 (vienas) stundas laikā pēc 
pasākuma noslēguma. Ja pasā-
kuma laikā iespējams nodrošināt 
dalītu atkritumu savākšanu, tad 
pasākuma organizētājiem jānod-
rošina apstākļi dalītai atkritumu 
vākšanai. 

26. Par būvniecības atkritumu 
savākšanu un izvešanu ir atbil-
dīgas personas, kas veic būvnie-
cības vai remonta darbus. Tos 
aizliegts bērt sadzīves atkritumu 
tvertnēs. Par būvniecības atkritu-
mu savākšanu slēdzams atsevišķs 
līgums ar atkritumu apsaimnieko-
tāju. 

27. Par lielgabarīta atkritumu 
(ledusskapji, skapji, gultas, un tml.) 
izvešanu jāslēdz atsevišķs līgums 
ar atkritumu apsaimniekotāju vai 
atkritumi ar savu transportu nogā-
dājami uz atkritumu apsaimnieko-
tāja norādīto vietu, noteiktajā laikā 
un norādītajā vietā. 

V. Prasības sadzīves 
atkritumu dalītai 
vākšanai un šķirošanai  

28. Krustpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kur atkritumi 
tiek savākti dalīti, atkritumu ra-
dītājiem jāšķiro un jānovieto to 
speciālās apzīmētās atkritumu 
tvertnēs. 

29. Pašvaldībai sadarbojoties 
ar atkritumu apsaimniekotājiem, 
savlaicīgi jāziņo atkritumu radītā-
jiem par jaunu šķiroto atkritumu 
savākšanas vietu ierīkošanu, kā 
arī jāinformē par attiecīgo tvertņu 
krāsojumu vai apzīmējumu. 

30. Dalīto atkritumu vākšanas 
punktu apsaimniekotājs nodro-
šina regulāru atkritumu izvešanu 
tad, kad tvertnes ir piepildītas, sa-
glabājot tīrību un nodrošināt uz 
zemes nokritušo atkritumu savāk-
šanu tvertņu iztukšošanas laikā. 

31. Atkritumu apsaimniekotā-
jam jānogādā sašķirotos atkritu-
mus attiecīgo atkritumu veidu otr-
reizējās pārstrādes vai realizācijas 
uzņēmumiem. 

32. Atkritumu apsaimniekotā-
jam uz šķiroto atkritumu tvertnēm 
vai laukumos jānodrošina šāda in-
formācija:

32.1. šķiroto atkritumu veids;
32.2. atkritumu apsaimnieko-

tāja kontaktinformācija (fi rmas no-
saukums, tālruņa numurs). 

VI. Sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu 
apsaimniekošana

33. Sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu radītājam ir pienākums:

33.1. atdalīt bīstamos atkritu-
mus no pērējiem atkritumiem;

33.2. uzglabāt bīstamos atkri-
tumus tā, lai tie neapdraudētu cil-
vēku dzīvību un veselību, vidi, fi zis-
ko un juridisko personu īpašumu;

33.3. nogādāt bīstamos atkritu-
mus speciāli aprīkotās bīstamo at-
kritumu savākšanas vietās vai slēgt 
līgumu par bīstamo atkritumu ap-
saimniekošanu ar institūciju, kura 
veic bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanu;

33.4. segt bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas;

33.5. juridiskām personām, ku-
ras bīstamos atkritumus uzglabā 
ilgāk par 12 mēnešiem, saņemt 
atļauju bīstamo atkritumu uzgla-
bāšanai un veikt Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos noteiktās 
darbības. 

VII. Aizliegumi 
sadzīves atkritumu 
savākšanā

34. Krustpils novada adminis-
tratīvajā teritorijā aizliegts:

34.1. ierīkot izgāztuves un ap-
rakt atkritumus tam neparedzētās 
vietās. 

34.2. novietot (pastāvīgi) sadzī-
ves atkritumu tvertnes uz ielām;

34.3. sajaukt sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus, kas atbilst 
dažādām bīstamo atkritumu kate-
gorijām, kā arī sajaukt bīstamos at-
kritumus ar sadzīves atkritumiem;

34.4. izvietot būvniecības atkri-
tumus piegulošajās teritorijās; 

34.5. tvertnēs cieši sablīvēt, ie-
saldēt vai dedzināt atkritumus;

34.6. iepildīt atkritumu tvert-
nēs kvēlojošus, degošus, uguns-
nedrošus un eksplozīvus priekš-
metus, šķidrus, infekciju slimības 
izraisošus un cilvēka veselībai un 
dzīvībai bīstamus atkritumus, liela 
izmēra atkritumus, dārza un parka 
atkritumus, būvniecības un rūp-
niecības atkritumus. 

VIII. Atkritumu 
apsaimniekotāja 
pienākumi

35. Pirms darbības uzsākšanas 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā noslēgt līgumu ar pašvaldību 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā un noslēgt līgumus ar 
atkritumu radītājiem Krustpils no-
vada teritorijā. 

36. Pirms līguma noslēgšanas 
saņemt reģionālās vides pārvaldes 
atļauju atkritumu apsaimniekoša-
nai;

37. Sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanā izmantot specializē-
tus transportlīdzekļus, atkritumu 
tvertnes, iekārtas un ierīces, kas 
nerada apdraudējumu cilvēku dzī-
vībai un veselībai, videi un nepār-
sniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

38. Nodrošināt atkritumu ra-
dītājus ar atkritumu tvertnēm, 
marķētiem atkritumu maisiem 
pietiekamā daudzumā, saskaņā ar 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/2 
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krustpils novadā”
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils 

novada domes 2017. gada 

15. novembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 20., 16 . punkts). 

IZDOTI saskaņā ar Latvijas 

Republikas Publisko aģentūru 

likuma 2. panta otro daļu un 

17. panta otro un ceturto daļu 

un Ministru kabineta 2008. 

gada 28. jūlija noteikumu Nr. 

606 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” papildināju-

ma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdens-

saimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās 

ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000””4. pielikuma 37. pun-

ktu

1. Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2013. gada 30. jan-
vāra saistošajos noteikumos 
Nr.   2013/3 “Par pašvaldības 
aģentūras „Jaunāmuiža” snieg-
tiem maksas pakalpojumiem 
ūdensapgādē, notekūdeņu no-
vadīšanā Kūku pagasta Jaunās 
muižas ciemā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteiku-

mu 3.1.1. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“3.1.1. maksu par ūdensapgā-
di – auksto ūdeni dzīvokļos, kur 
uzstādīti ūdens skaitītāji – 0, 94 
euro bez PVN par 1m3”. 

1.2. Izteikt saistošo noteiku-
mu 3.1.2. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“3.1.2. maksu par ūdensapgā-
di – auksto ūdeni dzīvokļos, kur 
NAV uzstādīti ūdens skaitītāji – 
3,38 euro bez PVN par vienu cil-
vēku mēnesī”. 

1.3. Izteikt saistošo noteiku-
mu 3.1.3. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“3.1.3. maksu par kanalizāciju 
– dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens 
skaitītāji – 1, 06 euro bez PVN par 
1m3”. 

1.4. Izteikt saistošo noteiku-
mu 3.1.4. apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

“3.1.4. maksu par kanalizāci-
ju – dzīvokļos, kur NAV uzstādīti 
ūdens skaitītāji – 3, 82 euro bez 
PVN par vienu cilvēku mēnesī”. 

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018. gada 1. maijā. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Pašvaldības aģentūra „Jaunā-

muiža” sniedz pakalpojumus atbil-
stoši normatīvajos aktos noteikta-
jai pašvaldības kompetencei, lai 
nodrošinātu sabiedrības vajadzī-
bas Krustpils novada Kūku pagasta 
Jaunās muižas ciemā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 1. punkts no-
saka pašvaldību autonomo funk-
ciju – organizēt iedzīvotajiem ko-
munālos pakalpojumus, tostarp 
ūdensapgāde un kanalizācija, 21. 
panta pirmās daļas 14. punkta „c” 
apakšpunkts nosaka maksu par 
pašvaldības ūdensvada un kanali-
zācijas lietošanu. 

Publisko aģentūru likuma 17. 
panta otrā daļa paredz, ka paš-
valdības uzdevumu īstenošana 
tiek nodrošināta, sniedzot maksas 
pakalpojumus saskaņā ar pašval-
dības apstiprinātu pašvaldības 
cenrādi, kurā nosaka maksāšanas 
kārtību un likmes, pašvaldības 
aģentūras sniegtos pakalpojumus 
nosaka un to cenrādi apstiprina ar 

pašvaldības saistošiem noteiku-
miem saskaņā ar 17. panta ceturto 
daļu. 

Šāda regulējuma nepiecieša-
mība izriet no Ministru kabineta 
2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 
606 ”Noteikumi par darbības prog-
rammas ”Infrastruktūra un pakal-
pojumi” papildinājuma 3.4.1.1. ak-
tivitāti „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība apdzīvotās vie-
tās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
un Vadlīnijas Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfi nansētās ak-
tivitātes 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstī-
ba apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000” ietvaros iesniegto 
projektu iesniegumu vērtētājiem 
par projekta iesnieguma pieliku-
mā pievienotajā pakalpojumu (sa-
biedrisko pakalpojumu) līgumā, 
pārvaldes lēmumā vai pašvaldības 
saistošajos noteikumos iekļauto 
nosacījumu atbilstības vērtēšanu 
normatīvajos aktos sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem noteik-
tajām prasībām. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Pašvaldības aģentūra “Jaunāmui-

ža” sniedzot pakalpojumus atbil-
stoši normatīvajos aktos noteik-
tajai pašvaldības kompetencei, 
nosakāma maksa par pakalpoju-
miem, maksāšanas kārtība un lik-
mes. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav plānota. 
4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības terito-
rijā 

Netiek prognozēta tieša ietek-
me uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā. 

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo 
kārtību nemainīs. 

Institūcija, kurā privātpersona 
var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir aģentūra kā mak-
sas pakalpojuma sniedzēja. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Nav attiecināms. 
Domes priekšsēdētājs 

K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/16 “Grozījumi Krustpils 
novada pašvaldības 2013. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.  2013/3 
“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” sniegtiem maksas pakalpojumiem 
ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā”” 

noslēgto līgumu;
39. Atbilstoši ar pašvaldību sa-

skaņotiem grafi kiem nodrošināt 
sadzīves atkritumu tvertņu iztuk-
šošanu un sadzīves atkritumu iz-
vešanu no atkritumu tvertņu lau-
kumiem un atkritumu novietnēm, 
nodrošinot tajos tīrību – atstājot 
konteineru laukumus un noviet-
nes pēc atkritumu izvešanas tīrus, 
apdzīvoto vietu centros ne retāk 
kā 2 (divas) reizes mēnesī vai vie-
nojoties ar apsaimniekotāju par 
atkritumu izvešanu pēc izstrādāta 
grafi ka, pārējā novada teritorijā ne 
retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

40. Uzstādīt, labot, nomainīt 
sadzīves atkritumu tvertnes, ja mi-
nētās tvertnes nav citas personas 
īpašums;

41. Nodrošināt atkritumu sa-
vākšanas laukumu izbūvi un labie-
kārtošanu saskaņā ar līguma nosa-
cījumiem;

42. Nogādāt savāktos sadzīves 
atkritumus pašvaldības noteiktajā 
sadzīves atkritumu poligonā ar šim 
nolūkam paredzētu specializēto 
transportlīdzekli;

43. Nodrošināt atsevišķu sadzī-
ves atkritumu veidu (piemēram, 
liela izmēra atkritumi, būvniecības 
un būvju nojaukšanas atkritumi, 
ielu tīrīšanas atkritumi, parku, dār-
zu un kapsētu atkritumi) izvešanu;

44. Marķēt savas atkritumu 
tvertnes, norādot sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāja nosaukumu;

45. Nodrošināt iespēju atkritu-
mu rādītājiem un citām personām 
nodot sadzīves atkritumus speciāli 
tam paredzētajos maisos, vietās, 
kur atkritumu savākšanu nav ie-
spējams nodrošināt ar tvertnēm;

46. Nodrošināt atkritumu tvert-
ņu laukumu sakopšanu pēc sadzī-
ves atkritumu savākšanas. 

IX. Maksa par 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

47. Ikviena atkritumu radītāja 
pienākums ir noslēgt līgumu ar at-
kritumu apsaimniekotāju un atkri-
tumu apsaimniekotāja noteiktajā 
termiņā un kārtībā samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

48. Nešķirotu sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas maksu at-
kritumu sākotnējam radītājam vai 
valdītājam veido:

48.1. pašvaldības lēmumā ap-
stiprinātā maksa par sadzīves at-
kritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritu-
mu reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, 
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķiro-
šanas infrastruktūras objektu uz-
turēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs;

48.2. Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinā-
tais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos. 

49. Maksa par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu tiek ieka-
sēta:

49.1. no daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem 
maksu iekasē atkritumu apsaim-
niekotājs, saskaņā ar noslēgto lī-
gumu;

49.2. no fi ziskām personām, 
kurām ir īpašumā, nomā vai lieto-
šanā zeme vai namīpašums, mak-
su iekasē atkritumu apsaimnieko-
tājs saskaņā ar noslēgto līgumu 
starp fi zisko personu un atkritumu 
apsaimniekotāju;

49.3. no juridiskām personām, 

kurām īpašumā, nomā vai valdīju-
mā ir nekustamie īpašumi (zeme, 
ēkas, būves, u. c. ), maksu iekasē at-
kritumu apsaimniekotājs saskaņā 
ar noslēgto līgumu starp juridisko 
personu un atkritumu apsaimnie-
kotāju. 

50. Pašvaldība reizi gadā var 
pārskatīt atkritumu apsaimnieko-
šanas maksu, ja mainās atkritumu 
apsaimniekotāja izmaksas par at-
kritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, un 
atkritumu apsaimniekotājs to var 
fi nansiāli pamatot. 

51. Maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu, ko veido 
sadzīves atkritumu savākšana, 
pārvadāšana, pārkraušana, šķiro-
šana un citas normatīvajos aktos 
noteiktās darbības, nosaka un 
apstiprina Krustpils novada dome 
ar lēmumu atbilstoši normatīva-
jos aktos noteiktajai kārtībai, bet 
maksu par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu atkritumu poligonā, ko 
apstiprina Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisija, nosaka 
atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir 
noslēdzis attiecīgu līgumu ar paš-
valdību. 

X. Atbildība par 
saistošo noteikumu 
neievērošanu

52. Par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumiem personām ir pare-
dzēta atbildība saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 75. pantu. 

53. Administratīvo pārkāpu-
mu lietas par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem izskata Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. Lēmumu admi-
nistratīvo pārkāpumu lietā pieņem 

Krustpils novada pašvaldības Ad-
ministratīvā komisija. 

54. Par saistošo noteikumu 
neievērošanu sastādīt administra-
tīvā pārkāpuma protokolu ir tiesī-
gas šādas pašvaldības pilnvarotas 
amatpersonas:

54.1. pašvaldības domes depu-
tāti;

54.2. pašvaldības domes 
priekšsēdētājs;

54.3. pašvaldības izpilddirek-
tors;

54.4. Krustpils novada pārvalžu 
vadītāji;

54.5. pašvaldības Komunālās 
un saimniecības nodaļas vadītājs;

54.6. Vides un civilās aizsardzī-
bas dienesta darbinieki. 

55. Sūdzības, iesniegumus un 
priekšlikumus par atkritumu ap-
saimniekotāju sniegto pakalpoju-
mu kvalitāti, kā arī par šo saistošo 
noteikumu neievērošanu adresē-
jami Krustpils novada pagastu pār-
valžu vadītājiem vai pašvaldības 
izpilddirektoram. 

56. Administratīvais sods par šo 
noteikumu pārkāpumu pārkāpēju 
neatbrīvo no pārkāpuma novērša-
nas un materiālās atbildības. 

XI. Noslēguma 
jautājums

57. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Krustpils novada pašvaldības 
2011. gada 19. oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 2011/25 „Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
Krustpils novadā”. 

Paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura iz-

klāsts
Ar saistošajiem noteikumiem 

tiek noteikta kārtība, kādā tiek 
apsaimniekoti sadzīves atkritumi 

Krustpils novada pašvaldībā, pra-
sības atkritumu savākšanai, arī 
minimālajam sadzīves atkritumu 
savākšanas biežumam, pārvadā-
šanai, pārkraušanai un uzglabā-
šanai, kā arī kārtība, kādā veicami 
maksājumi par atkritumu ap-
saimniekošanu un apsaimnieko-
šanā iesaistīto personu pienāku-
mi un tiesības. 

2. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir 
uzlabot atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmu un kārtību, lai sa-
mazinātu apglabājamo atkritumu 
daudzumu, kā arī samazināt un 
novērst vides piesārņojumu, uz-
turēt higiēnisku un cilvēka veselī-
bai nekaitīgu vidi Krustpils nova-
da administratīvajā teritorijā. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu 

Saistošo noteikumu īstenoša-
nai netiek prognozēta fi nansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā 

Saistošie noteikumi attiecas 
gan uz juridiskajām, gan uz fi zis-
kajām personām. 

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

Gan juridiskajām, gan fi ziska-
jām personām par īpašumā vai 
valdījumā esošo īpašumu jāslēdz 
līgums ar sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu. 

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav attiecināms
Domes priekšsēdētājs 

K. Pabērzs
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Mežāres kultūras namā 17. 
februārī notika Mežāres pagas-
ta otrais atklātais dambretes 
turnīrs 64 – lauciņu dambretē 
visiem interesentiem bez vecu-
ma ierobežojuma. Turnīrā pie-
dalījās 8 vīrieši un 4 sievietes. 
Šogad piedalījās viens vīriešu 
pārstāvis no Kūku pagasta un 

viens no Jēkabpils. 
Balvas un diplomus 

saņēma pirmo trīs vietu 
ieguvēji. 

Vīriešu grupā pirmo 
vietu jau otro gadu pēc 
kārtas izcīnīja Vitālijs 
Bogdanovs no Mežāres 

pagasta, otro – Artis 
Bogdanovs no Mežāres 
pagasta, trešo – Ņikita 
Jeršovs no Mežāres 
pagasta. 

Meiteņu konkuren-
cē labākā bija – Darja 
Ivanova no Mežāres 
pagasta. Otrā – Kristī-
ne Ivanova no Mežāres 
pagasta, trešā – Sofija 
Golubeva no Mežāres 
pagasta. 

Balvas uzvarētājiem pasnie-
dza un ar panākumiem sveica 
Vladimirs Golubevs – sacensību 
tiesnesis un Jūlija Orlova – Me-
žāres pagasta kultūras darba 
organizatore. 

Mežāres pagasta 

kultūras nama vadītāja 

Jūlija Orlova

Aizvadīts Mežāres pagasta 
atklātais dambretes turnīrs

Ir atzīmēts kārtējais skaistais un 
kupli apmeklētais Latviešu leģio-
nāru atceres pasākums Krustpils 
novadā. 

Kā ir katru gadu rīts sākās ar 
svinīgo dievkalpojumu Rīgā, Svē-
tā Jāņa baznīcā, pēc kura sekoja 
gājiens līdz Brīvības piemineklim. 
Jāatzīmē, ka šis ir pirmais gads, kad 
ziedu nolikšana notika bez nevie-
na “izlēciens” no malas. Rīga paliek 
tīrāka!

Dienas otrajā daļā atgriezāmies 
Krustpilī. Ziedu nolikšana un uz-
runas pie pieminekļa “Kritušajiem 
par Tēviju” . N epiemirsām arī mūsu 
novadnieku, nacionālo partizānu 
un leģionāru Rihardu Pārupu. Pie 
Riharda Pārupa vienības pieminek-
ļa akmens tika iedegtas svecītes un 
nolikti ziedi. Pie abiem pieminek-
ļiem goda sardzi nodrošināja Jaun-
sargi, no karogiem veidojot aleju. 
Muzikālo pavadījumu nodrošināja 
Jēkabpils grupa “Bronza”. 

Turpinājumā ar “Gaļas nama” 
gatavoto zupu varējām izjust no-
skaņu, ko sniedz ēdiens, kas gata-
vots lauku virtuvē, to baudot brīvā 
dabā. 

Vakara svinīgais pasākums no-
risinājās Krustpils kultūras namā. 
Iesākumā tika atklāta Okupācijas 

muzeja izstāde “Latvija 1939 – 
1991: no okupācijas līdz brīvībai” 
atklāšana”. Suminot latviešu leģio-
nārus, nacionālos partizānus un vi-
sus klātesošos, uzrunu teica Krust-
pils novada domes priekšsēdētājs 
Kārlis Pabērzs un Jēkabpils pilsētas 
domes priekšsēdētājs Raivis Ragai-
nis. Noslēguma daļā ar skanīgu un 
dziļi patriotisku programmu uzstā-
jās vīru kopa “Vilki”. 

Lai notiktu šāds skaists un labi 
pārdomāts pasākums, ir nepiecie-
šama liela un stipra komanda. Ne-
mainīgi, ik gadu no janvāra vidus 
mēs sanākam kopā – Dace Braune, 
Iluta Bērziņa, Normunds Pastars, 
Oļģerts Stalidzāns, Jānis Zalāns, 
Spodris Bērziņš un Gundars Kalve. 
Šogad mums pievienojās organi-
zācijas “Daugavas Vanagi” vadītāja 
Tamāra Brūvere un Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijas skolēns Toms Trofi mo-
vičs. 

Es vēlos teikt lielu paldies vi-
siem darba grupu cīņu biedriem, 
Krustpils novada pašvaldībai un 
visiem cilvēkiem, kuri tur mūsu ka-
ravīrus augstā godā!

Uz tikšanos nākamgad!
Latviešu leģiona atceres 

pasākumu darba grupas vārdā – 

Gundars Kalve

Leģionāru gaitas 
pieminot un godinot

Pārgājiens zie-
mā – tas nav nekas 
neiespējams vai 
neparasts. Turklāt 
daba ir skaista un 
baudāma ne tikai 
zaļojoša, bet arī 
sniegota. Piektajā 
Latvijas simtgadei 
veltītājā  pārgājie-
nā ikviens dabas 
un aktīvās atpūtas 
entuziasts varē-
ja pārliecināties 
par to, ka pārgājiens nav 
tikai vasaras aktivitāte, un, 
pienācīgi sagatavojoties, tā 
var sniegt daudz prieka un 
pozitīvu emociju arī gada 
aukstajos mēnešos. 

Ziemas  posms norisi-
nājās Lielā Pelečāres pur-
va apkārtnē, kura ir pie-
vilcīga visos gadalaikos. 
Tās mazie meža un lauku 
celiņi ir īpašs baudījums 
dabas mīļotājiem un ak-
tīvās atpūtas cienītājiem. 
Ziemas pārgājienā, kas sākās 
aukstā, bet saulainā un skaistā 
svētdienas rītā savu gribasspē-
ku un spēju robežas pārbaudīja 
14 drosmīgas   komandas. Piec-
padsmit  kilometru garā distan-
cē  devās 7 komandas, savukārt 
7 komandas pārbaudīja savus 
spēkus  trīsdesmit   kilometru 
maršrutā. 

Pārgājiena dalībnieki nesa-
centās savā starpā, taču pārgā-
jiena trasē pavadītais laiks tika 

fiksēts. Komandu rezultāti:
15 km maršruts: • Radžu razbai-
nieki 1:35:10, • Savējie 2:05:15, 
• Epe 2:24:30, • Monolīts 2:30:02, 
• Egles bērni 2:41:35, • Trio+ 
2:52:35, • Robis 3:11:10. 
30 km maršruts: • Krokus 3:30:05, 
• Ar Upīti gar upīti 4:24:51, 
• Noklīdušie mednieki 4:37:15, 
• Ugunsdzēsēji 4:37:15, • Ama-
tieres 4:54:20, • Aiz mums tie-
šām neviens neiet? 5:05:22, 
• Pats čau 5:26:36. 

Pārgājiena noslēgumā visi 
dalībnieki   saņēma sertifikātus, 
piemiņas nozīmītes un pulcējās 
pie ugunskura, lai baudītu spē-
cinošu zupu un dalītos ar die-
nas laikā iegūtajām pozitīvajām 
emocijām un iespaidiem. 

Jāatzīst, ka brīvprātīgo kustī-
ba pie mums tikai aug augumā, 
un teju neviens novadā notieko-
šais pasākums nav iedomājams 
bez viņu atbalsta. Liels paldies 
sakāms  visiem brīvprātīgajiem, 
kuri aktīvi iesaistījās  pārgājiena 
organizēšanā un norisē. 

Tāpat paldies sakāms   pār-
gājiena dalībniekiem  par to, ka 
pievienojāties un ļāvāt piedzī-
vojumam atrast sevi!

Angelīna Smirnova, 

Krustpils novada pašvaldības 

 Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Dabas un aktīvās atpūtas entuziasti 
izaicina sevi un ziemu piektajā Latvijas 
simtgadei veltītajā pārgājienā

Makšķernieki sacenšas uz Makšķernieki sacenšas uz 
Marinzejas ezera ledusMarinzejas ezera ledus

11. martā Krustpils novada Atašienes pagastā norisinājās 
zemledus makšķerēšanas sacensības uz Marinzejas ezera le-
dus. Sacensības pulcēja 60 dalībniekus. Sacensības norisinā-
jās 4 stundas no plkst. 10.00 līdz 14.00 un kopējais makšķer-
nieku loms bija aptuveni 34 kilogrami. 

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un uz tikša-
nos 2019. gadā!

Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Zalāne 

foto autors Jānis  Pastars

• Krustpils novada dome iz-
solē pārdod izīrētu dzīvokļa īpa-
šumu “Jaunā Muiža 4” – 4, Jaunā 
muiža, Kūku pagasts, Krustpils 
novads, kadastra Nr. 5670 900 
0005, 55.1 m2 platībā, par  sā-
kumcenu EUR 4000. 

Izsole notiks 2018.gada 
10.maijā plkst. 10.15 Krustpils 
novada domē, sanāksmju zālē 

A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 
Ar izsoles nolikumu var ie-

pazīties tīmekļa vietnē: http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/
izsoles ;

• Krustpils novada dome iz-
solē pārdod izīrētu dzīvokļa īpa-
šumu “Jaunā Muiža 4” – 8, Jaunā 
muiža, Kūku pagasts, Krustpils 
novads, kadastra Nr. 5670 900 

0004, 56.1 m2 platībā, par  sā-
kumcenu EUR 4000. 

Izsole notiks 2018.gada 
10.maijā plkst. 10.00 Krustpils 
novada domē, sanāksmju zālē 
A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

Ar izsoles nolikumu var ie-
pazīties tīmekļa vietnē: http://
www.krustpils.lv/pasvaldiba/
izsoles.

Godalgotās vietas ieguva:
Vīrieši

1. Ingars Ūdris 2.400 (Kalsnava)
2. Andris Turkins 1. 400 (Madona)
3. Ivars Mednis 1.250 (Jēkabpils)

Sievietes
1. Liene Strušeļe 2.800 (Ērgļi)

2. Mārīte Ķeņķe 0.750 (Dobele)
3. Silvija Strode 0.700 (Koknese)

Jaunieši
1. Agris Voivotskis 0.500 (Preiļi)

2. Guntis Bogotajs   0.450 (Preiļi)
3. Oskars Spakovskis 0.300 (Kūkas)

Izsoles
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Projekta Nr. 8.3.5 0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros, 23. februarī Krust-
pils, Sūnu, Vīpes un Mežāres 
 pamatskolu 9. klašu skolēni ap-
meklēja izstādi Starptautiskajā 
izstāžu centrā Ķīpsalā “Skola 
2018” un “Latvijas Grāmatu 
izstādi”. 

 Izstādes apmeklējuma laikā, 

skolēniem bija iespēja iepazī-
ties ar informāciju par izglītības 
iespējām Latvijā un ārzemēs, 
uzdod interesējošos jautāju-
mus, saņemt atbildes no kole-
džu, tehnikumu un augstskolu 
studentiem. Skolēni izstādes 
laikā varēja izmēģināt roku 

kādā profesijā, pieda-
līties konkursos un citās 
radošās aktivitātēs. 

 Grāmatu izstādē va-
rēja iepazīties ar jaunā-
ko piedāvājumu mācību 
līdzekļu, aprīkojuma un 
mācību literatūras klāstā. 

 Ieejas biļetes mksa 
tika segta no projekta fi-
nansēm. 

 Šī bija lieliska iespēja 
iegūt informāciju par to, kur 
turpināt mācīties, pabeidzot 
9. klasi, kā arī iespēja vēlreiz 
pārdomāt savu nākotnes 
nodomu realizēšanas iespējas 
un variantus. 

Sagatavoja: 

PKK Alda Miezāka

Izstādes “Skola 2018” un 
“Latvijas Grāmatu izstādes” apmeklējums

Lai dotu iespēju skolēniem 
izzināt gan inženierzinātņu, gan 
radošo tehnoloģiju, profesiju un 
starpnozaru jomu, decembra 
vidū Krustpils pamatskolā vieso-
jās “ Mazā Brīnumzeme”, ko  vadī-
ja Edmunds Srūdžs. 1. – 4. klašu 
skolēni no Krustpils pamatskolas 
un no Sūnu pamatskolas iepazi-
nās ar mehatronikas, modelisma 
un animatorikas tuvplānu. Pa-

sākums tika organizēts projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” ietvaros, 
ar mērķi iepazīt tādas profesijas, 
kā programmētājs, elektriķis, 
arhitekts uz menedžeris – viss 
vienā personā. Skolēni darbojās 
arī paši, veidojot telpiskus 3D 
maketus. 

Sagatavoja: PKK Alda Miezāka

Izziņas un radošo 
tehnoloģiju diena skolā

Jau kādu laiku Jēkabpils un 
Krustpils teritorijā darbojas bied-
rība “Palīdzēsim viens otram”, ku-
ras Jēkabpils koordinatori ir Ilze 
Briška un arī Jēkabpils novad-
niece Jolanta Armanoviča, kuras, 
tāpat kā pārējie komandas koor-
dinatori, iesaistās aktīvā ikdienas 
brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgie 
ir gan Latvijā, gan aiz valsts ro-
bežām dzīvojošie tautieši, kurus 
vieno kopīgs mērķis – nesavtīgi 
sniegt palīdzīgu roku ikvienam, 
kuram tas ir nepieciešams. 

Biedrība “Palīdzēsim viens ot-
ram” pastāv jau 4 gadus, no ku-
riem jau vairāk kā gadu ieguvusi 
ofi ciālu biedrības statusu. Šo 4 
gadu laikā ir sniegts atbalsts vai-
rākiem tūkstošiem ģimeņu visā 
Latvijā. 

Viens no biedrības dibinā-
tājiem Edijs Pipars nācis no trū-
cīgas ģimenes, un labi izprot 
trūkumcietēju situāciju. Piere-
dzētais iemācījis no sirds just 
līdzi katram, kuru piemeklējusi 
lielāka vai mazāka bēda. 

Kopā ar Ediju aktīvi darbojas 
vairāk nekā četrdesmit palīgu, 
kas veic darbu noliktavā un ko-
ordinē atbalsta sniegšanu un sa-
ņemšanu. 

“Palīdzēsim viens otram” ir 
izveidota domu biedru grupa 
sociālajā tīklā Facebook, kurā 
reģistrējušies vairāk nekā 27 000 
atbalstītāju, un ik dienas piesa-
kās arvien jauni domu biedri. Ik 
dienu Facebook grupā tiek sa-
ņemti palīgā saucieni no visas 
Latvijas, un grupas biedri opera-
tīvi organizē tulītēju palīdzības 

sniegšanu. 
Palīdzēts tiek ne tikai ar pār-

tiku, medikamentiem vai ap-
ģērbu, bet sadarbībā ar ģimeni 
notiek dažādu sadzīves situāciju 
risināšana, tai skaitā juridiskajos 
jautājumos. Brīvprātīgie palīdz 
sagatavot korektu CV darba 
meklēšanas iespējām, analizējot 
ģimenes izdevumus, māca plā-
not savu budžetu, jo galvenais 
mērķis ir iedot vairākus risināju-
ma pavedienus. 

Uz doto brīdi biedrībai ik 
gadu ir divi lielie projekti – “Sko-
las soma” pirms septembra , 
kas palīdz trūcīgo ģimeņu bēr-
nus sagatavot jaunajam mācī-
bu gadam, un “Ziemassvētku 
projekts”, kura ietvaros cilvēki ir 
aicināti sagatavot un nogādāt 
dāvanas tiem, kuri pašu spēkiem 
nevar iepriecināt savus bērnus 
ar svētku dāvanām. 

Jaunums Jēkabpilī būs man-
tu noliktava, kas sadarbībā ar 
Jēkabpils pašvaldību tiks atvērta 
jau tuvākajā laikā (Brīvības iela 
258a) . Tad visi kuri vēlēsies tiks 
aicināti ziedot sev par liekām 
kļuvušās mantas un apģērbu, lai 
tiem, kuriem tas būtu nepiecie-
šams, varētu palīdzību saņemt 
operatīvāk tepat uz vietas. Par 
visiem jaunumiem kas saistās ar 
noliktavu varēsiet jautāt Jēkab-
pils koordinatorēm. Situācijās, 
kad nepieciešamās lietas nebūs 
pieejamas Jēkabpils noliktavā, 
tās tiks lūgtas Rīgas noliktavai, 
kura ir biedrības centrālā nolik-
tava. Biedrībai izveidojusies laba 
sadarbība ar Jēkabpils novada 

sociālajiem die-
nestiem un sa-
darbībā ar tiem 
jau sniegta palīdzība vairākām 
ģimenēm. 

Lai sazinātos ar koordina-
torēm Jēkabpilī lūgums rakstīt 
e-pastu uz koordinators. pvo@
gmail.com ar norādi “Jēkabpils”. 

Tāpat arī aicinam līdzcilvēkus 
nepalikt vienaldzīgiem un rakstīt 
mums, ja ziniet kādu kuram ne-
iet viegli, un kuram mēs varētu 
sniegt palīdzīgu roku. Tāpat arī 
aicinam atbalstīt mūs un kļūt 
par palīdzības sniedzēju, ja vien 
jums ir tāda iespēja un kāds no 
mūsu publicētajiem palīgā sau-
cieniem Facebook jūs ir uzrunā-
jis. 

Ja vēlaties par mums uzzināt 
vairāk apmeklējiet Facebook 
domu biedru grupu “Palīdzēsim 
viens otram”. 

Biedrības “palīdzēsim viens 
otram” centrālais e-pasts ir: pa-
lidzesim. viens. otram@gmail.
com 

Noliktavas adrese Rīgā: Mas-
kavas iela 459 (3. stāvs, aktuālos 
darba laikus laikus skatīt mūsu 
Facebook lapā) 
Palīdzēt var arī attālināti ziedo-
jot: 
Palīdzēsim viens otram (ir sa-
biedriskā labuma organizācijas 
statuss) Reģ. Nr: 40008260372 
AS Swedbank 
LV06HABA0551043090995, 
PayPal: palidzesim.viens.otram@
gmail.com

Tikai kopā mēs varam darīt 
lielas lietas un vairot labo!

Jēkabpils un Krustpils teritorijā darbojas 
biedrība “Palīdzēsim viens otram”

Nākamais pirmklasniek, Tu 
noteikti vēl pat īsti neapjaut, cik 
nozīmīgā un īpašā gadā uzsāksi 
savas skolas gaitas! Latvija svinēs 
savu 100. gadadienu un Krustpils 
pamatskola šogad īpaši gaidīs 
savus bijušos darbiniekus un ab-
solventus, lai kopā svinēto 150. 
jubileju. 

Drīz skolās un pirmskolas izglī-
tības iestādēs izskanēs izlaidumos 
teiktie pateicības vārdi un laba 
vēlējumi visiem, sākot jaunu dzī-
ves posmu.  Īpaši svarīgs tas būs 
nākamajiem pirmklasniekiem un 
vecākiem, izvēloties pirmo skolu. 
Atmiņas par pirmo klasi, pirmo 
audzinātāju, klasesbiedriem, noti-
kumiem skolā, nāks līdzi visu dzīvi. 

Krustpils pamatskolas kolek-
tīvs gaida savus pirmklasniekus! 
Mūsu skolas priekšrocība ir ne-
lielais klašu piepildījums, līdz ar 
to iespēja strādāt ar audzēkņiem 
individuāli. Pateicoties dalībai 
ES fondu projektos ir atjaunots 
skolas materiāli tehniskais no-
drošinājums, kas veicina skolēnu 
mācīšanās interesi , radošumu, 
sadarbību. Skola regulāri iesaistās 
izglītības novitātēs un šobrīd ES 
fondu projekta “Kompetenču pie-
eja mācību saturā” ir viena no 100 

pilotskolām. 
Skolā darbojas laba atbalsta 

komanda. Nepieciešamības gadī-
jumā skolēniem ir iespēja saņemt 
logopēda un psihologa konsultā-
cijas. Ārpusstundu nodarbībās sko-
lēni var attīstīt savus talantus – mu-
zikālajos, sporta un teātra pulciņos. 
2. klasē skolēni varēs apgūt peldēt-
prasmes. Pēc mācību stundām dar-
bojas pagarinātās dienas grupa, un 
skolēni var apgūt prasmi pārvieto-
ties pa mākslīgās kāpšanas sienu. 
Pedagogi sniedz individuālas kon-
sultācijas mācību rezultātu uzlabo-
šanai un strādā individuāli ar talan-
tīgajiem skolēniem. 

Mēs laipni gaidām vecākus un 
viņu lolojumus – nākamos pirm-
klasniekus – Krustpils pamatskolā 
(Madonas ielā 48). Varat pieteikt 
savu bērnu mācībām pirmajā kla-
sē 2018. /2019. m. g. pa tālruņiem 
– 26414755, 29503096 vai perso-
nīgi, ņemot līdzi nepieciešamos 
dokumentus. 

Uz pirmo tikšanos Krustpils 
pamatskolā kopā ar bērniem bū-
siet mīļi gaidīti 23. maijā plkst. 
17.00

Inese Grauduma, Krustpils 

pamatskolas nākamās 1. klases 

audzinātāja

Krustpils pamatskola aicina 
pirmklasniekus

Krustpils pamatskolas skolēni darbībā

Sūnu pamatskolas skolēni darbībā
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Lai nākotnes profesijas iz-
vēle nesagādātu grūtības, lai 
skolēns saprastu to, kur turpi-
nāt izglītoties pēc 9. klases, ir 
noderīga katra informācija par 
sev interesējošo darba pasauli. 

Tāpēc 9. klašu interesenti no 
Krustpils pamatskolas un Sūnu 
pamatskolas apmeklēja Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
piedāvātos seminārus pedago-
giem un skolēniem. 17. janvārī 
tie notika J. Eglīša Preiļu Valsts 
ģimnāzijā, ar mērķi, iepazīt 
“Karjeras iespējas iekšlietu un 
aizsardzības jomās”. Skolēni 
tika informēti par izglītības, 
darba un karjeras iespējām 
Valsts policijā, Valsts robež-
sardzē, Latvijas armijā, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestā. Klātienē bija iespēja 
kontaktēties gan ar šīs noza-
res speciālistiem, gan izglītības 
iestāžu studentiem un absol-
ventiem. Kinologi demonstrēja 

savas prasmes kopā ar suņiem, 
iesaistot arī skolēnus paraug-
demonstrējumos. 

Savukārt 25. janvārī semi-
nārs notika Daugavpils Dizaina 
un mākslas vidusskolā “Saules 
skola”, ar mērķi iepazīt “ Dizaina 
nozares potenciālu un attīstī-

bas perspektīvas”. Skolēni tika 
iepazīstināti ar dizaina nozari, 
tās profesijām un attīstības 
perspektīvām, ar uzņēmējdar-
bības izaicinājumiem. 

Radošajās darbnīcās visi 
izmēģināja pagatavot arī ko 
neparastu un neikdienišķu. 

Domāju, ka šādu semināru 
apmeklējums ir liela iespēja, 
kura ir jāizmanto. Tikšanās ar 
dažādu nozaru speciālistiem, 
dzirdētais un redzētais ļaus la-
bāk saprast vai skolēns vēlas 

vai nevēlas saistīt savu nā-
kotni ar šo vai profesiju. 

Sagatavoja: 

PKK Alda Miezāka

9. klašu audzēkņi no Krustpils un Sūnu 
pamatskolas apmeklēja Valsts izglītības 
attīstības aģentūras piedāvātos seminārus

Variešu sākumskolā 15. martā 
norisinājās pieredzes apmaiņas pa-
sākums pirmsskolas izglītības pe-
dagogiem. Pedagogi bija sagatavo-
juši matemātisko prasmju apguves 
metodes pirmsskolas vecuma bēr-
niem (1. 5 g. veciem bērniem – 6 g. 
veciem bērniem ). 

Matemātisko prasmju apguvē 
nepieciešams ievērot, ka pirmssko-
lā bērnu vadošais darbības veids 
ir rotaļa. Rotaļājoties bērnam uz-
krājas praktiskā pieredze, izpaužas 
radošā darbība. Visoptimālākos 
apstākļus matemātisko prasmju 
apguvei rada rotaļa un bērna rado-
šā darbība. 

Grupas „Atomiņi” audzinātāja 
Līga Garkalne parādīja metodes, 
kā ar Brāļu Grimmu pasaku „Snieg-
baltīte un septiņi rūķīši” var veicināt 
matemātiko prasmju apguvi. Tādē-
jādi praktiskā darbībā ar priekšme-
tiskām kopām bērni mācās salīdzi-
nāt, analizēt, vispārināt, secināt un 
vērtēt – apgūst prasmi domāt, vei-
do savu vērtību izpratni. 

Skolotāja Ineta Vīksna (grupas 
„Spridzeklīši” audzinātāja) visus 
pirmsskolas kolēģus iepazīstināja ar 
mājas būvniecību. Māja tika būvēta 
netradicionāli – ar dažādām ciparu 
kombinācijām. Šādi uzdevumi jau 
uzskatāmi par „cietiem riekstiem”, 
jo prasa uztvert likumsakarības. 

Grupas „Podziņas” audzi-
nātājas Mairita Džeriņa un 
Veniranda Spule kolēģus ie-

saistīja rotaļā, kurā kaķis vilcieniņā 
aizveda uz brīnišķīgo mežu, lai sa-
cirstu lielu un mazu malku. Ar ģeo-
metriskajām fi gūrām pabaroja lielo 
kaķi un mazo peli. 

Kad kaķis un pele jau bija pa-
ēduši, grupas „Pelēni” audzinātājas 
Alla Šulja un Edīte Zubkeviča iesais-
tīja jau nākamajā rotaļā. Audzinātā-
ja Alla parādīja kā no zīmuļiem var 
izveidot trijstūrus un kā no diega 
var izveidot apļus. Audzinātāja Edī-
te visus iesaistīja rotaļā, kurā bija 
jāveido lieli, mazi un kustīgi apļi. 
Audzinātājas rotaļās iejutās bērnu 
lomā, kas šo pasākumu padarīja vēl 
interesantāku un jautrāku. 

Rotaļnodarbībā ir svarīgi iemā-
cīties spriest, domāt, izteikt pieņē-
mumus, pamatot apgalvojuma pa-
tiesumu. Tāpēc šādas situācijas, kur 
bērni paši var nonākt pie secināju-
ma, ir rūpīgi plānojamas. Mērīšana 
ar dažādiem nosacītiem mēriem 
sagatavo bērnus dažādu skaitīša-
nas sistēmu izpratnei. 

Pozitīvā pieredze ir ļoti svarīga 
gan kolēģu savsstarpējai sadarbī-
bas attīstībai, gan jebkura pedago-
ga profesinālajai izaugsmei, tāpēc 
skolotājām bija iespēja gūt jaunas 
idejas turpmākai radošai darbībai 
savā iestādē. 

Variešu sākumskolas pirmsskolas 

pedagoģes Līga, Alla, Ineta, 

Veniranda, Edīte, Mairita

Pirmsskolas pedagogu pieredzes 
apmaiņa Variešu sākumskolā

Šī gada 3. martā Krustpils pa-
matskolā norisinājās skolēnu iemī-
ļots pasākums „Popiela’’. Šo pasāku-
mu katru gadu skolēni atbalsta ar 
lielāko prieku, jo tā ir iespēja parādīt 

sevi, savu klasi ne tikai kā gudrus 
bērnus, bet gan arī kā jautrus, pozi-
tīvus un aktīvus skolas skolēnus. 

Gatavošanās pasākumam, sko-
lēniem jau vien bija interesants 

moments, jo katrai klasei bija jāiz-
lozē dziesma, un jāizdomā, kā   to 
varētu attēlot. 6. a klases skolniece 
Līva Ieviņa stāsta: „Man patika tas, 
ka katrai klasei bija jāizlozē dzies-

ma, kuru atveidos popielā. Mūsu 
klasei priekšnesumu sagatavot, 
nebija problēma, jo iepriekšējā mā-
cību gadā es jau atveidoju Meganu 
Trainori. Šogad popielā bija daudz 
skaistu priekšnesumu. ” 

Pasākuma dienā skolā valdīja 
patīkama kņada, jo visi gatavojās 
uzstāties. Kāds taisīja neparastas 
frizūras, kāds pavisam neparasti 
apģērbās. Popiela norisinājās piek-
tās, sestās un septītās mācību stun-
das laikā, skolas sporta zālē. Skolē-
nus vērtēja žūrija, kurā bija:  Justīne 
Iie, Inna Kokmane, Evita Reiņikova, 
Rolands Laguns un Inga Maļceva. 

Gan dziesmas, gan priekšnesu-
mi bija ļoti dažādi. Piemēram, vie-
na klase attēloja dziesmu, kurā visi 
bija tērpti 90. gadu stilā. Savukārt 
cita klase, aukstā pavasara sākumā,   
centās attēlot  siltu vasaru. Vēl kāda 
klase radīja eksotisku noskaņu, at-
tēlojot arābus. 

„Man patīk šādi pasākumi un 
arī šis pasākums nebija izņēmums! 
Pasākums bija ļoti sirsnīgs un jauks, 
lika atcerēties visus pamatskolas 

gadus, kad arī mūsu klase piedalī-
jās popielā, ” atzina žūrijas locekle, 
Krustpils pamatskolas absolvente 
Evita Reiņikova. „Popiela ir lielisks 
veids, kā palīdzēt bērniem atraisī-
ties un vairot radošumu. ’’ 

5. – 9. klašu konkurencē 1. vietu 
ieguva 6. b klases skolēni,   bet 1. – 
5. klašu starpā 1. vietu izcīnīja 5. kla-
ses skolniece Ieva Estere Maševska. 

Šī gada pasākums bija nepa-
rasts, neviena klase necentās uz-
varēt citu klasi, viss norisinājās mie-
rīgi, bez strīdiem. L. Ieviņa stāsta: 
„Popiela saistās ar dziedāšanu, līdz 
ar to, lielākajai daļai skolēnu nācās 
vilties, ka pirmās vietas neieguva 
vizuāli krāšņākie priekšnesumi. Po-
pielā tomēr ir jādzied un jāiejūtas 
dziedātāja lomā. Manuprāt, šāds 
pasākums vienoja katras klases ko-
lektīvu. ’’ 

Krustpils pamatskolas skolēni 
cer, ka nākošgad pasākums nebūs 
sliktāks, bet gan būs tikpat jauks, 
sirsnīgs un jautrs. 

 8. a klases skolniece 

Diāna Cakule

Krustpils pamatskolas skolēni iejūtas Krustpils pamatskolas skolēni iejūtas 
slavenu mūziķu lomāsslavenu mūziķu lomās
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Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

APRĪLĪAPRĪLĪ

Dal ba - 
BEZ MAKSAS

28. apr l  plkst 18:00
Variešu s kumskolas sporta z l

res pamatskolas sporta z l

KRUSTPILS NOVADA
VOLEJBOLA NAKTS 

TURN RS

Iepriekš ja pieteikšan s 
l dz 19. apr lim uz 
e-pastu 
liga.beinarovica@krustpils.lv 
Plaš ka inform cija un 
turn ra nolikums - 
www.krustpils.lv

ATAŠIENES K/N
1. aprīlī plkst. 22.00
Lieldienu balle ar grupu “Zelta 
Jauda”. Ieeja 3,00, pēc plkst. 
23.30 – 4,00
12. aprīlī Pirmsskolas 
vecuma bērnu deju kolektī-
vu sadancis "Mums ir pilna 
istaba"

KŪKU PAGASTA 
BRĪVDABAS ESTRĀDĒ 
„MĀRDADZIS”
1. aprīlī plkst. 12.00
„Lieldienu Jampadracis”

KŪKU PAGASTA 
IZSTĀŽU ZĀLĒ 
„MĀKSLAS DĀRZS”
14. aprīlī plkst. 12.00
Gleznu izstādes „Mīla Māksla 
Pavasari” atklāšana

MEŽĀRES PAG. K/N
01. aprīlī plkst. 21.00
Lieldienu balle kopā ar grupu 
„ARSENĀLS’’. Ieejas 2,00
13. aprīlī plkst. 14.00
Senioru pēcpusdiena „Dvēse-
les ceļojums’’
20. aprīlī plkst. 19.00
Mežāres kultūras nama ama-
tierteātra „Efekts’’ pirmizrāde 
R. Misūnes lugas „Dāvana 
tantei” 
28. aprīlī plkst. 20.00
Koncerts „Pavasara skaņas'', 
piedalās Jēkabpils krievu 
biedrība „RODŅIK'' un Mežā-
res kultūras nama pašdarb-
nieki
28. aprīlī plkst. 21.00
Retro disko balle „Es mīlu 
80 – tos un 90 – tos!’’ ar DJ 
GUNCHA. Ieeja 2,00 

VARIEŠU K/N
2. aprīlī plkst. 12.00
"Svinēsim Lieldienas" Variešu 
birzītē kopā ar kapelu "Au-
gusti"
7. aprīlī plkst. 19.00
Ansambļa "Malduguns" 
20 gadu jubilejas vakars 
Plkst. 22.00 
balle ar grupa "Bruģis". 
Balles ieejas maksa 3,00 

VĪPES PAGASTA K/N
1. aprīlī plkst. 15.00
Lieldienu pasākums pie Vī-
pes kluba “Oliņ – boliņ, Lielā 
diena!” Plkst. 22.00  Vīpes 
klubā Balle kopā ar Jāni An-
cānu
14. aprīlī plkst. 14.00
Atklātais turnīrs vienspēles 
novusā
30. aprīlī plkst. 20.00
Valpurģu nakts spēles

Krustpils pagasta kultūras namā 14. aprīlī plkst. 18.00
Notiks kolhozu 

“Ļeņina karogs” un “Krustpils” kopsapulce
Pēc sapulces balle kopā ar grupu “Kreicburgas ziķeri”

Jautrai omai līdzi jāpaņem groziņš!
Transporta pieteikšana pa tel. 26607259; 26602676

Dalībniekiem lūgums pieteikties pa tel. 26607259. Uz tikšanos!

Krustpils pagasta kultūras namā
21. aprīlī plkst. 20.00

Krustpils pagasta Amatierteātra 
“Savējie”

pirmizrāde 
“Spāniešu Muša”

Komēdija trijos cēlienos

Vakarā ballē spēlē grupa 

“Kamēr jauni”

Sekot informācijai 
www. krustpils.lv


