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16. septembrī Miori pilsētā, 
Baltkrievijā, tika parakstīta vie-
nošanās par sadarbību starp Krustpils no-
vadu un Vitebskas apgabala Miori rajonu. 
Svinīgā ceremonijā to parakstīja Krustpils 
novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pa-
bērzs, izpilddirektors Raimonds Spēks un 
Miori rajona deputātu padomes priekšsē-
dētāja Marija Banifatova un izpildkomite-

jas priekšsēdētājs Igors Kuzņecovs.
Dokuments paredz ofi ciālu delegāciju, 

sabiedrisko organizāciju, dažādu nozaru 
speciālistu un uzņēmēju, amatierkopu un 
sportistu pieredzes un informācijas apmai-
ņu. Iecerēts organizēt informācijas apmaiņu 
par dzīvi pašvaldībās, iedzīvotājiem pieeja-

majiem pakalpojumiem, paveikto teritorijas 
labiekārtošanā, vides aizsardzībā, izglītībā, 
kultūrā, sportā, sociālajā jomā.

Miori atrodas Vitebskas apgabalā, tikai 
teju 200 km attālumā no Jēkabpils. Tajā 
dzīvo aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Miori 
pār stāvji Krustpils novada pašvaldību aici-
nāja ciemos tieši 16. septembrī, kad rajo-
nā notika ikgadējais ekoloģiskais festivāls 
«Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» 
(“Miori novada dzērves un dzērvenes”). 
Šajos svētkos īpaši izceļ katru Miori rajona 
pagastu – ar kādām garšām, pasākumiem, 
cilvēkiem tas ir īpašs. Krustpils novada de-
legācija tika iepazīstināta ar visiem desmit 
rajona pagastiem un tad, kad tika jautāts, 
kurš no tiem izcēlās īpaši, grūti bija atbildēt, 
jo tā, kā svin svētkus Baltkrievijā, atlika vien 
nobrīnīties.

Pēc festivāla delegācija devās ap-

skatīt bērnudārzu – vidusskolu (ГУО 
«Новопогостская детский сад-средняя 
школа), jaunuzbūvēto Miori rajona centrālo 
slimnīcu un Miori rajona iedzīvotāju sociālas 
palīdzības teritoriālo centru.

Šobrīd Krustpils novada pašvaldība gata-
vojas Baltkrievijas Republikas Vitebskas ap-
gabala Miori rajona izpildkomitejas pārstāv-
ju uzņemšanai Krustpils novadā, lai stiprinā-
tu sadraudzību un vienotos par kopējiem 
potenciālajiem projektiem dalībai pārrobe-
žu sadarbības programmā ar Baltkrieviju.

Ir cerība, ka ar laiku izveidosies veiksmī-
ga sadarbība starp abu pašvaldību kultūras 
darbiniekiem un amatierkopām. Iespējams, 
nākamajos Krustpils novada svētkos varētu 
uzstāties arī viesi no Baltkrievijas.

Monika Kauranena

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Krustpils novada pašvaldība informē, ka 
projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/021 “Antropogē-
no slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve 
un atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” 
ietvaros turpinās būvniecības darbi pie 
stāvlaukuma izbūves Kūku nekustamajā 
īpašumā “Ezerlauki” – tiks ierīkots apgais-
mojums un uzstādīta videonovērošanas 
sistēma. Savukārt, pie Laukezera plud-
males, skatu platformas izbūves, izglīto-
joši izzinošas atpūtas vietas izveides, kā 
arī pie gājēju un velosipēdistu veselības 
takas labiekārtošanas būvniecības darbi 
veiksmīgi tika pabeigti. Projekta ietvaros 
tika labiekārtota peldvieta pie Laukezera, 
atjaunojot esošo infrastruktūru un izbū-
vējot jaunu, izbūvēta skatu platforma un 
tās apkārtne labiekārtota  ar velonovietni, 
soliņu, informācijas stendu un atkritumu 
urnu, izveidota atpūtas vieta ar dažādiem 
trenažieriem, kā arī tika labiekārtota gā-
jēju un velosipēdistu taka, kuras kopējais 
garums ir aptuveni 7,15km. Gājēju un ve-
selības takā tika izvietotas norādes zīmes, 

informatīvais stends, dažā-
di vingrošanas aprīkojumi, 
sols, atkritumu urna, 4 ka-
tedras stendi, uz kuriem tika 
izvietoti plakāti ar vingroju-
miem veselības veicināšanai 
dažādām vecuma grupām. 
Gājēju un veselības taka tika izveidota ar 
mērķi veicināt iedzīvotāju fi zisko un garī-
go veselību. Krustpils novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus būt fi ziski aktīviem un 
sportot, jo tas rada prieku gan pašam, gan 
ķermenim! 

Projekta Nr.5.4.1.1./17/A/021 “Antropo-
gēno slodzi mazinošas infrastruktūras iz-
būve un atjaunošana dabas parkā “Lauke-
zers”” īstenošana tika uzsākta 2017. gada 
10. jūlijā un jāveic līdz  2018. gada 9. de-
cembrim.  
Informāciju sagatavoja   Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts tamara.latiseva@

krustpils.lv

2018. gada 11. septembrī

Dabas parkā “Laukezers” izbūvēta skatu platforma; 
labiekārtota gājēju taka 

Krustpils novada pašvaldība paraksta sadarbības 
līgumu ar Baltkrievijas pilsētu Miori
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2018. gada 19. septem-
bra Krustpils novada domes 
sēdē izskatīti un pieņemti lē-
mumi šādos jautājumos:

• Par Krustpils novada at-
tīstības programmas 2020.-
2026. gadam izstrādes uz-
sākšanu (uzsākt Krustpils 
novada attīstības program-
mas 2020.-2026. gadam izs-
trādi)

• Par kustamās mantas at-
savināšanu (atsavināt Krust-
pils novada domei piede-
rošu kustamo mantu trans-
portlīdzekli VW Transporter, 
reģistrācijas Nr. JJ 804, pār-
dodot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli par nosacīto 
cenu 2 850 EUR t.sk. PVN.)

• Par saistošo noteiku-
mu Nr. 2018/9 “Grozījums 
Krustpils novada pašvaldī-
bas 2015. gada 28. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 
2015/7 “Par likuma “Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” 
atsevišķu normu piemē-
rošanu Krustpils novada 
administratīvajā teritorijā”” 
apstiprināšanu (izdarīt gro-
zījumus saistošajos noteiku-
mos )

• Par nekustamā īpašu-
ma – zemes “Viesuļieplaka”, 
Variešu pagasts, Krustpils 
novads nodošanu atsavinā-
šanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (apstiprināt 
izsolē atsavināmā objekta – 
zemes vienības 5,43 ha pla-
tībā ar nosacīto cenu 14400 
EUR)

• Par Krustpils novada paš-
valdības izglītības iestāžu 
savstarpējiem norēķiniem 
2018. gadā (apstiprināt 
Krust pils novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu izmak-
sas par vienu audzēkni no 
2018. gada 1. septembra, sa-
skaņā ar 2017. gada budžeta 
izpildes naudas plūsmas rā-
dītājiem)

• Par papildus fi nansē-
jumu projekta realizācijai 
biedrībai “Jāņa Āboliņa 
sporta klubs” (piešķirt fi nan-
sējumu 5121,96 EUR apmē-
rā projekta “Biedrības “Jāņa 
Āboliņa sporta klubs” infra-
struktūras attīstība bērnu, 
jauniešu un sieviešu aktīvai 
atpūtai” realizācijai)

• Par grozījumiem Sūnu 
pamatskolas nolikumā

• Par Krustpils novada 
pašvaldības Medību koordi-
nācijas komisijas nolikuma 
apstiprināšanu (apstiprināt 
Krustpils novada pašvaldī-
bas Medību koordinācijas 
komisijas nolikumu)

• Par grozījumiem Krust-
pils novada domes 2016.
gada 20. aprīļa lēmumā Nr. 

8, prot. Nr. 6 ”Par Krustpils 
novada pašvaldības Zemes 
lietu komisijas nolikuma 
un sastāva apstiprināšanu” 
(apstiprināt Zemes lietu ko-
misijas skaitlisko sastāvu 7 
locekļu sastāvā)

• Par īres un komunālo pa-
kalpojumu līgumā pārslēg-
šanu Mežāres pagastā (pār-
slēgt pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa „Rozessala 3”-14, 
Mežāre, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads, īres un 
komunālo pakalpojumu lī-
gumu, noslēdzot terminētu 
īres līgumu uz vienu gadu)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma izbeigšanu Me-
žāres pagastā (izbeigt dzīvo-
jamās telpas īres un komu-
nālo pakalpojumu līgumu)

• Par uzņemšanu dzīvokļu 
rindā Vīpes pagastā 

• Par zemes ierīcības pro-
jekta „Rozīši” apstiprināšanu 
(apstiprināt zemes ierīcības 
projektu zemes vienības sa-
dalīšanai divās zemes vienī-
bās)

• Par deklarētās dzīvesvie-
tas anulēšanu 

Informāciju apkopoja

Krustpils novada 

pašvaldības

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Monika Kauranena

Domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli”  1.panta otrās 
daļas 9.1 punktu, 2.panta 
8.1 daļu,  3.panta 1.4 un 1.6 
daļu, 9.panta otro daļu

Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2015. gada 28. 
oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 2015/7 “Par likuma 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli” atsevišķu normu 
piemērošanu Krustpils no-
vada administratīvajā teri-
torijā” šādu grozījumu un 
papildināt saistošos notei-
kumu ar 9.1 punktu šādā 
redakcijā:

 “9.1 Ar nekustamā īpa-
šuma nodokļa papildlikmi 
1,5 procentu apmērā apliek 
zemi, kura netiek uzturēta 
atbilstoši normatīvajos ak-
tos noteiktajai kārtībai un 
tās platība nepārsniedz vie-

nu hektāru, neatkarīgi no 
zemes izmantošanas mēr-
ķa.”

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Saistošie noteikumi pa-
pildināti ar punktu, kas pa-
redz nekustamā īpašuma 
nodokļa  papildlikmes pie-
mērošanu zemei, kas netiek 
pienācīgi uzturēta, tādējādi 
veicinot  īpašnieku atbildību 
zemes sakopšanā.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Palielināta nekustamā 
īpašuma likme neapsaim-
niekotai un nekoptai zemei.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Papildus līdzekļi nav ne-

pieciešami. Budžeta ieņē-
mumu daļa būs nebūtiska. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav
5. Informācija par admi-

nistratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpil-

di nodrošina Krustpils nova-
da pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

Konsultācijas nav noti-
kušas. Saistošie noteikumi 
tiks publicēti pašvaldības 
informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks” un 
Krustpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs                                                                              

K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/10  
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2015. gada 28. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 2015/7 “Par likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” atsevišķu normu piemērošanu Krustpils novada 
administratīvajā teritorijā”” 

Projekta “Plānveida ilg-
termiņa darba ar jaunatni 
attīstība Krustpils novadā” 
ietvaros no šī gada maija 
līdz septembrim Krustpils 
novada pašvaldība sadar-
bībā ar sociologu Gintu 
Klāsonu un jaunatnes po-
litikas eksperti Inesi Šu-
bēvicu īstenoja apjomīgu 
Krustpils novada jauniešu, 
vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem, aptauju.

Lai aptauja tiktu īsteno-
ta, lielāko daļu laika prasīja 
informācijas izplatīšana par 
jauniešu aptaujas norisi. 
Nepilngadīgo jauniešu vie-
doklis tika iegūts aktīvi sa-
darbojoties ar izglītības ies-
tādēm, kā arī ar sadarbības 
partneriem aptaujas īsteno-
šanā. Daudz vairāk laika un 
resursu prasa pilngadīgo 
jauniešu sasniegšana, īpaši 
to, kuri ikdienā uzturas (strā-
dā, mācās) ārpus savas paš-
valdības. Šīs mērķa grupas 
sasniegšanai izmantojām 
pašvaldības uzturētos infor-
mēšanas un komunikācijas 
kanālus (mājas lapu, sociālo 
tīklu profi lus, laikrakstu), kā 
arī informāciju izplatījām ar 
NVO, vietējo aktīvistu, kul-
tūras un brīvā laika kolektī-
vu u.tml. starpniecību. Ko-

pumā aptaujā pilnīgi anke-
tas aizpildījuši aptuveni 210 
Krustpils novada jauniešu 
jeb 25% no kopējā jauniešu 
skaita Krustpils novadā.

Aptaujas datus šobrīd 
apstrādā un analizē pie-
saistītais jaunatnes jomas 
pētnieks, bet daži aptaujas 
rezultāti jau ir zināmi. Dati 
liecina, ka aptuveni 53% 
Krustpils novada jauniešu 
ir apmierināti ar Krustpils 
novadu kā vietu, kur dzīvot, 
strādāt un pavadīt brīvo lai-
ku, bet aptuveni 28% tomēr 
pauž pretēju viedokli un ir 
neapmierināti.

Tāpat dati atspoguļo, ka 
64% aptaujāto jauniešu uz-
skata, ka Krustpils novada 
pašvaldība ir jauniešiem 
draudzīga pašvaldība, sa-
vukārt 18% aptaujāto uz-
skata, ka pašvaldība nav 
jauniešiem draudzīga. Dati 
arī liecina, ka Krustpils no-
vada jauniešiem ir izteiktas 
funkcionālās saiknes ar Jē-
kabpils pilsētu - 81% nova-
da jauniešu Jēkabpilī iepēr-
kas, 64% pavada savu brīvo 
laiku, 41% apmeklē sporta 
nodarbības, 75% apmeklē 
kultūras un izklaides pasā-
kumus.

Aptaujā tika apzināts 
jauniešu viedoklis un vēr-
tējums arī par citiem jau-
tājumiem - jauniešu dalība 
dažādās brīvā laika un in-
terešu izglītības aktivitātēs, 
uzskati par novada pašval-
dībai risināmajiem jautāju-
miem jauniešu sfērā, vērtē-
jumi par iespējām ietekmēt 
pašvaldības pieņemtos lē-
mumus, informācijas iegu-
ves avoti u.c.

Šobrīd notiek visu apko-

poto datu analīze un pē-
tījuma rezultātus plānots 
publiskot š.g. novembrī 
Krustpils novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.krust-
pils.lv. 

Oktobrī tiks organizētas 
starpnozaru tikšanās, lai dis-
kutētu par pētījuma rezul-
tātiem un izstrādātu ietei-
kumus darbam ar jaun atni 
pilnveidošanai pašvaldībā.

Aicinām sekot aktuālajai 
informācijai par projekta 
aktivitātēm pašvaldības 
mājaslapā un sociālajos tīk-
los.

Projekta “Plānveida ilg-
termiņa darba ar jaunatni 
attīstība Krustpils novadā” 
mērķis ir atbilstoši mērķa 
grupas vajadzībām, paš-
valdības un valsts kopējām 
prioritātēm, attīstīt darba 
ar jaunatni sistēmas izveidi 
Krustpils novada pašvaldī-
bā un sekmēt plānveida ilg-
termiņa darba ar jaunatni 
īstenošanu. Projekta galve-
nā aktivitāte būs pētījuma 
veikšana par Krustpils jau-
niešu vajadzībām un prob-
lēmjautājumiem vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem.

“Plānveida 
ilgtermiņa darba ar 
jaunatni attīstība 
Krustpils novadā”

Projekts tiek īstenots Iz-
glītības un zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018.
gadam valsts budžeta   fi -
nansējuma ietvaros no 
1. maija līdz 30. novembrim

Angelīna Tukiša

Krustpils novada 

pašvaldības Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste

Noslēgusies apjomīga Krustpils 
novada jauniešu aptauja

“Krustpils novada dome atklātā mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli pārdod  nekus-
tamo īpašumu – “Viesuļieplaka”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 
008 0260, 5.43 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 14400, Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas, Dalības 
maksa – EUR 30, Izsoles solis – EUR 200.  

Izsole notiks 2018.gada 8.novembrī plkst. 10.00 Krustpils novada domē,  norādītā telpā/ 
sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1)elektroniski  uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv, nākamā dienā 
pēc sludinājuma publikācijas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 2018.gada 7.no-
vembra plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā  no 2018.
gada 1.novembra līdz 2018.gada 7.novembra plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 26627525, ar izsoles nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē: http://www.
krustpils.lv.”

1. septembrī, jaukā, ne-
piespiestā gaisotnē, Kūku 
bibliotēka svinēja nozīmīgu 
jubileju - 70 darba gadus.

Dienas pirmajā pusē no-
ritēja rotaļīgi atraktīvs bērnu 
rīts. Pasākumu vadīja reži-
sors, aktieris, leļļu meistars 
Juris Abramenko. Bērniem 
bija lieliska iespēja rotāties 
un izdaiļot savu ķermeni ar 
zīmētu tetovējumu. Pēc tam 
bērni no sirds varēja izpriecā-
ties piepūšamajās atrakcijās.

Pēcpusdienā, svinīgā pa-
sākuma gaitā, tika izteikti un 
saņemti sirsnīgi pateicības 
un apsveikuma vārdi. Skanē-
ja skaista mūzika, aplausi un 
pa kādam atmiņu stāstam. 
Skatītāji bija sajūsmināti par 
jubilejas koncertu, kurā uz-
stājās grupa „Latgales dāmu 
pops”.

Pasākuma laikā tika godi-
nāti bijušie bibliotēkas dar-
binieki – Ārija Sondore, Anita 
Rubine, Aija Žilvinska un Ive-
ta Turkina.

Ar aplausiem tika sumi-
nāti bibliotēkas pastāvīgie 
lasītāji, kuriem piešķirtas 
nominācijas. Apliecinājumu 
“Čaklākais grāmatu lasītājs” – 
saņēma Felisada Orlova, Vēs-
ma Grīnmane, Anna Sado-
va un Elza Martinsone, bet 
“Čaklākais žurnālu lasītājs”  
- Feodora Kaktiņa. Par „Aktī-
vāko bibliotēkas apmeklētā-
ju” tika atzīti Rodrigo Počke-
nieks un Markuss Ņikonovs.

Balvas saņēma arī Kūku 
bibliotēkas organizēta kon-
kursa “Ko Tu zini par Kūku 
bibliotēku?” uzvarētāji – Gita 
Elksnīte, Inese Ročāne un 
Liāna Orlova.

Savukārt bibliotēku svēt-
ku reizē svinīgi un sirsnīgi 
sveica Krustpils novada paš-
valdība un Kūku pagasta 
pārvalde, kolēģi no Jēkab-
pils Galvenās bibliotēkas 
un Krustpils novada biblio-
tēkām, Sūnu pamatskola, 
Mežāres un Vīpes pārvaldes 
vadītājas. Apsveikuma vār-

dus teica bijušie bibliotēkas 
darbinieki, kolēģi un palīgi: 
Anita Rubine, Iveta Turkina, 
Ligita Krumiņa, Ilze Lielau-
se. Sirsnīgus apsveikumus 
„neklātienē” bibliotēka sa-
ņēma no bijušās bibliotēkas 
vadītājas Aijas Žilvinskas. 
Bibliotēku svētkos sveica arī 
lasītāji.

Pasākuma noslēgumā, 
ievērojot labākās tradīcijas, 
ciemiņus gaidīja pārstei-
gums – lielā svētku torte, kā 
arī ikviens varēja izdejoties 
dzīvās mūzikas pavadījumā.

Svētki ir nosvinēti un bib-
liotēka izsaka pateicību vi-
siem sveicējiem par sirsnību, 
skaistajiem un interesanta-
jiem apsveikumiem, krāšņa-
jiem ziediem, un, galvenais, 
par laba vēlējumiem. Tie bija 
skaisti un sirsnīgi svētki, kas 
ilgi paliks mūsu sirdīs.

Uz tikšanos Kūku biblio-
tēkā!

Bibliotēkas vadītāja

 Jeļena Hnikina

Kūku bibliotēkai – 70! 
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2018. gada 6. oktobrī notiks 13. 
Saeimas vēlēšanas. Tiesības pieda-
līties Saeimas vēlēšanās ir visiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu 
dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 
Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst 
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību 
vēlēšanās vēlētājam pasē izdara 
īpašu atzīmi – spiedogu. Savukārt 
vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai per-
sonas apliecība, bet nav derīgas 
pases, līdz 2018. gada 6. oktobrim 
jāizņem vēlētāja apliecība. Pagā-

jušajās Saeimas vēlēšanās pirms 
četriem gadiem, Krustpils novadā 
no 4909 balsstiesīgajiem savu bal-
si atdeva vien 44,6% - pat ne puse 
balsstiesīgo vēlētāju. Pašvaldība 
aicina šogad būt atbildīgākiem un 
doties uz tuvāko vēlēšanu iecirkni, 
balsojot par sev tīkamāko partiju.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi 
vēlētājiem būs atvērti no pulksten 
7.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi Krustpils nova-
da teritorijā: 

• Atašienes pagasta pārvalde, 

Vēlēšanu iecirknis Nr.496
• Krustpils pagasta pārvalde, Vē-

lēšanu iecirknis Nr.503
• Zīlānu kultūras nams, Vēlēšanu 

iecirknis Nr.504
• M ežāres pagasta kultūras 

nams, Vēlēšanu iecirknis Nr.506
• Variešu sākumskolas mazā zāle, 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 515
• Vīpes pagasta pārvalde, Vēlēša-

nu iecirknis Nr.516
Monika Kauranena

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

13.SAEIMAS
 VELESANAS

- - √

Saeimas vēlēšanas notiek reizi četros gados oktobra pirmajā sestdienā

Latvijas Republikas Satversme
Saeimas vēlēšanu likums

To, cik deputātu jāievēl apgabalā, nosaka CVK proporcionāli apgabalā 
reģistrētajam vēlētāju skaitam 4 mēnešus pirms vēlēšanām

5 VĒLĒŠANU APGABALI
Rīga, Vidzeme, Latgale,

Kurzeme, Zemgale

Partijām (arī tām, kas partiju 
apvienībā) jābūt dibinātām ne vēlāk 
kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām

Vismaz 500 biedrino līdz

Reģistrēta 
partija

Reģistrēta partiju 
apvienība

Balsošanai 
nepieciešama 

Latvijas 
pilsoņa pase

KAD? No 24. septembra līdz 5. oktobrim
KUR? PMLP teritorālajā nodaļā

Latvijas pilsoņi
Vismaz 18 gadi vēlēšanu dienā

PASE

LATVIJAS REPUBLIKA

Ja ir tikai personas apliecība?

Jāizņem vēlētāja apliecība

Veletaja aplieciba

BALSO!

KAS DRĪKST PIEDALĪTIES SAEIMAS VĒLĒŠANĀS?

VĒLĒŠANU DIENA

LIKUMI UN VĒLĒŠANU APGABALI

KANDIDĀTU SARAKSTU IESNIEGŠANA

KANDIDĀTU SARAKSTU DRĪKST IESNIEGT

JA NEVARI NOBALSOT VĒLĒŠANU DIENĀ

No 7⁰⁰ – 20⁰⁰
Latvijā vai ārvalstīs

Ja ir veselības problēmas
vai aprūpē slimojošu personu

Ieslodzījuma vietā

Pa pastu no ārvalstīm

Starptautiskajās operācijās 
ārvalstīs, ja esi karavīrs vai 
zemessargs

Uz kuģiem ar Latvijas 
karogu, kas pierakstīti 

Latvijas Republikā

VELESANU
IECIRKNIS

Nodod balsi glabāšanā īpašos vēlēšanu iecirkņos Latvijā

Jebkurš

Savā atrašanās vietā

no līdz

2018

Saeimā jāievēlē

100 
deputāti

PARTIJA
A

2017

2018

CETURTDIENA

SESTDIENA

5

6

2018
TREŠDIENA

18
JŪLIJS

OKTOBRIS

2018
TREŠDIENA

3
OKTOBRIS

2018
PIEKTDIENA

5
OKTOBRIS

2018
OTRDIENA

7
AUGUSTS

OKTOBRIS

Vēlētāji ārvalstīs balso 
Rīgas vēlēšanu apgabalā

PARTIJA
B

PARTIJA
C+

Būsim atbildīgi, piedalīsimies 
13. Saeimas vēlēšanās!

Krustpils novada pašvaldība 
veiksmīgi īstenojusi projektu 
Nr. 17-05-A00702-000061 “Paš-
valdības grants ceļu pārbūve 
Krustpils novada Variešu pagas-

tā”. Īstenojot projektu, tika veik-
ti pārbūves darbi ceļam Nr. 2-22 
“Kaupernieki - Ierniņi” (0,00 km 
- 2,76 km). 

Pārbūvējot ceļu tika noņemts 

uzaugums, izbūvēts jauns ceļa 
segums, izveidojot grāvju sis-
tēmu ūdens savākšanai no ceļa 
klātnes, nozāģēti krūmi un koki, 
kas traucēja redzamībai, kā arī 
uz nekustamajiem īpašumiem 
tika izbūvētas nobrauktuves. 

Atbilstoši atklātā konkursa 
iepirkumu rezultātiem ceļu pār-
būves darbus veica SIA “Ošu-
kalns”. Būvuzraudzību nodro-
šināja SIA “Roadlat”, savukārt 
autoruzraudzības darbus veica 
SIA “SKA projekts”. Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas 
sastāda 246885,65 EUR, no ku-
rām ELFLA fonda finansējums ir 
222197,09 EUR, un pašvaldības 
finansējums sastāda 24688,56 
EUR no attiecināmajām izmak-
sās. 

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts: 

tamara.latiseva@krustpils.lv 

P abeigti pārbūves darbi ceļa posmā 
“Kaupernieki - Ierniņi”

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) rīkotajā konkursā “Ģi-
menei draudzīgākā pašvaldība 
2018” līdz šī gada 17. oktobrim 
vietnē www.vietagimenei.lv 
ikviens var nobalsot un izteikt 
viedokli, kura ir, viņaprāt, drau-
dzīgākā pašvaldība. Kopējais 
konkursa balvu fonds pašvaldī-
bām ir 109 000 eiro.

Konkurss “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” norisinās jau 
otro gadu ar mērķi izcelt labā-
kos piemērus un risinājumus, kā 
pašvaldības rūpējas par ģime-
nēm. Ir izveidota funkcionējoša 
un viegli pārskatāma tīmekļviet-
ne, kurā ikviens var iepazīties ar 
pilnu informāciju par pašvaldī-
bās pieejamām daudzveidīgām 
iespējām, piedāvājumiem un 
atbalstu ģimenēm ar bērniem. 
Dati tiek iegūti no pašvaldību 
iesūtītās informācijas. 

Konkurss norit divās kārtās 
– pirmajā pašvaldību iesniegto 
informāciju apkopo un izvērtē 
VARAM veidotā komisija. Pama-

tojoties uz pieredzi un apkopo-
tajiem datiem par pašvaldībām, 
iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai 
nobalsot par vairākām ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām, bet 
arī novērtēt un sniegt savus 
priekšlikumus, autorizējoties ar 
sociālo tīklu kontiem Facebook, 
Draugiem.lv, Twitter vai e-pas-
tu. Otrajai kārtai novembrī, kurā 
vērtēšanu veiks komisija klā-
tienes vizītēs, tiks virzītas trīs 
pašvaldības ar augstāko punktu 
skaitu katrā grupā – republikas 
pilsētu pašvaldības, reģionālas 
nozīmes attīstības centru nova-
du pašvaldības un pārējās no-
vadu pašvaldības. Rezultāti tiks 
paziņoti 12. decembrī. 

Viena no 119 pašvaldībām, 
kura tiks atzīta par ģimenei 
draudzīgāko valsts mērogā, sa-
ņems naudas balvu 30 000 eiro 
apmērā. Savukārt katras pašval-
dību grupas uzvarētājs – balvu 
15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 
komisija varēs noteikt arī papil-
du nominācijas 34 000 eiro ap-
mērā. Piešķirtās naudas balvas 

paredzētas izmantošanai atbal-
sta pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai vides veido-
šanai ģimenēm ar bērniem. Aktī-
vi balsojot un izsakot viedokļus, 
iedzīvotāji var palīdzēt savai paš-
valdībai tikt arī pie jauna rotaļu 
laukuma elementa 3000 eiro 
vērtībā no konkursa lieldrauga 
SIA “Jūrmalas Mežaparki”. 

Pērn nomināciju “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2017” 
saņēma Ozolnieku novada 
pašvaldība. Republikas pilsē-
tu pašvaldību grupā uzvarēja 
Daugavpils pilsētas pašvaldība, 
reģionālas nozīmes attīstības 
centru novadu pašvaldību gru-
pā – Siguldas novada pašvaldī-
ba. Savukārt 89 novadu pašval-
dību grupā pirmo vietu izcīnīja 
Olaines novada pašvaldība. 
Konkursā iegūtie līdzekļi galve-
nokārt ieguldīti rotaļu laukumu 
izveidē. 

Ilze Vārpiņa

VARAM Reģionālās politikas 

departamenta vecākā 

eksperte

 Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”
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Pagājušā gada augus-
tā Jēkabpils reģionālajā 
slimnīcā norisinājās otrā 
labdarības akcija “Dzīvo 
vesels!”, kuras laikā arī 
Krustpils novada iedzīvo-
tāji saņēma bezmaksas 
palīdzību.

Labdarības akcijas ini-
ciators ir traumatologs, 
ortopēds – Kaspars Ūd-
ris, kurš arī šogad sniegs 
savus pakalpojumus pa-
cientiem. Labdarības akci-
jā piedalīsies arī citi ārsti, 
palīdzību sniegs Jēkabpils 
reģionālās slimnīcas medi-
cīniskais personāls.

Šogad labdarības akcija 
notiks jau trešo reizi, kuras 
laikā Jēkabpils pilsētas un 
tuvējos novados dzīvojo-

šiem pensionāriem, per-
sonām ar invaliditāti un 
politiski represētām per-
sonām plānots sniegt bez-
maksas konsultācijas un 
nodrošināt nepieciešamās 
ķirurģiskās manipulācijas.

Labdarības akcijas laikā 
plānots veikt 10 un vairāk 
operācijas un konsultēt 
vairākus pacientus ar ple-
ca, ceļa un gūžas locītavu 
deģeneratīvām izmaiņām, 
traumām vai muskuļu 
cīpslu, saišu plīsumiem.

Pacienti procedūrām 
varēs pieteikties no 8. ok-
tobra. Pieteikšanās vēl nav 
iespējama, informācija par 
reģistrēšanos dalībai ak-
cijā tiks sniegta atsevišķi, 
bet šobrīd iedzīvotāji ai-

cināti izvērtēt savu vēlmi 
un nepieciešamību dalībai 
labdarības akcijā. Sekojiet 
turpmākai informācijai in-
terneta vietnēs!

Konsultāciju un operāci-
ju veikšana plānota no 24. 
– 26. oktobrim. 

Ārsti un medicīnas per-
sonāls strādās bez maksas, 
medikamentu un medicī-
nas materiālu iegādi, kā arī 
saimnieciskos izdevumus 
fi nansēs ziedotāji – Jēkab-
pils pilsēta, pārējās apkār-
tējās novadu pašvaldības, 
kā arī citi sponsori. Krust-
pils novada pašvaldība 
piedalās ar savu ziedoju-
mu 1000 eiro apmērā sava 
novada iedzīvotāju veselī-
bas stāvokļa uzlabošanai. 

Krustpils novada iedzīvotāji tiek 
aicināti pieteikties  labdarības 
akcijai “Dzīvo vesels!”

Ar pirmajām informatī-
vajām dienām 18. septem-
brī Jēkabpilī sākās ikgadē-
jais Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra 
(LLKC) rīkotais pasākums 
“Laukiem būt!”.  Informa-
tīvās dienas ietvaros jau-
nieši tika iepazīstināti ar  
LLKC un Valsts Lauku tīkla 
aktivitātēm, aktivitātes 
“Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākša-
nai” mērķiem un līdzšinējo 
pieredzi. 

Par jauniešu iespējām 
laukos, līdzdalību projek-
tu realizēšanā un darbību 
Sēlijas jauniešu apvienībā 
stāstīja Krustpils novada 
jaunatnes lietu speciāliste 
Angelīna Tukiša un Sēlijas 
novadu apvienības jaunie-
šu padomes “SēJa” priekš-
sēdētāja Madara Zeltiņa. 
Par uzņēmējdarbības uz-
sākšanu, attīstīšanu un 
savu pieredzi projektu rea-
lizēšanā stāstīja uzņēmēja, 
putnkopības saimniecības 
“Vilciņi” pārstāve Sabīne 
Zupa (arī pasākuma “At-
balsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības uzsākša-
nai” sākotnējā dalībniece). 

Pasākuma “Laukiem 
būt!” pieteikumu anketās 
jaunieši izteica vēlmi mācī-
bu laikā tikties ar uzņēmē-
jiem. Pieredzes apmaiņas 
brauciens mācību sākumā 
ļāva viņiem iepazīties savā 
starpā, tāpat iepazīties ar  
vairākiem uzņēmējdarbī-
bas veidiem un sabiedris-
kajām aktivitātēm Krust-
pils, Pļaviņu un Ērgļu no-
vados. 

Saulainā 21. septem-
bra rītā iebraucam Krust-

pils pagasta lauku sētā 
pie Mārtiņa Dreiblathena, 
visapkārt valda miers un 
klusums. Tiklīdz izkāpjam 
no autobusa, klusumu 
pārtrauc putnu satrauktās 
balsis un suņu rejas. Kopā 
ar Mārtiņu dodamies fa-
zānu voljera virzienā un 
viņš stāsta, kā no pilsētas 
nonācis laukos un atra-
dis savu nodarbošanos. 
Pirms tam pabijis vairākās 
valstīs ārzemēs, guvis tur 
pieredzi un kontaktus, lai 
tagad sekmīgi darbotos 
kā kinologs un medību 
instruktors. Viņš apmāca 
medību suņus medībām 
ar putniem. Mārtiņš no-
demonstrē, kā viņa suns 
paklausa komandām un 
izpilda viņa norādījumus. 
Pie Mārtiņa atvesti suņi 
apmācībai no Igaunijas, 
jo tur nav tāda speciālista. 
Suņus ved arī no Krievijas, 
Baltkrievijas, arī pats brauc 
uz turieni. Par sevi Mārtiņš 
saka: “Esmu savādāks kā 
citi..”. Jauniešiem viņš dod 
padomu meklēt nodarbo-
šanās nišas laukos, tādas, 
kādu citur nav. Dzīvē gūta 
atziņa, ka katrā sliktā lietā 
ir vismaz divas labas. Mār-
tiņam turpmākajā dienas 
daļā jāgatavojas ar suņiem 
nozīmīgām sacensībām. 
Vēlot veiksmi, atvadā-
mies, lai dotos uz Pļaviņu 
novada Odzienu, kur, pie-
saistot ES fi nansējumu, lē-
nām atdzimst interesants 
tūrisma apskates objekts 
- Odzienas pils un blakus-
esošās ēkas. Krogusmāja ir 
rekonstruēta muižas vecā 
kroga ēka ar ēdināšanas 
un pasākumu telpām pir-

majā stāvā un viesu nu-
muriņiem otrajā stāvā. Ēku 
kompleksā ietilpstošais 
Pilsbrūzis  ir viens no jau-
nākajiem brūžiem Latvijā, 
kur nelielos apjomos, iz-
mantojot roku darbu, top 
alus un kvass. Par paveikto 
un turpmākajām iecerēm 
pastāstīja kompleksa dar-
biniece Evita Delikatnija. 

Brauciens turpinās uz 
netālo, šogad slēgto Ērgļu 
profesionālo vidusskolu, 
kur jauniešus gaida dienas 
aktīvākā daļa – sportiskās 
aktivitātes draudzīgā at-
mosfērā disku golfa parkā 
“Ērgļi”. Te var iepazīties ar 
labu piemēru līdzdalībai 
savas dzīves kvalitātes uz-
labošanā. Parks ir sabied-
riski pieejams, Ērgļu gaisa 
spēku kluba entuziastu 
izveidots bijušās skolas 
slēpošanas trasē. Viens 
no tiem - Aldis Jēkabsons 
- iepazīstina brauciena 
dalībniekus ar disku golfa 
noteikumiem, izdala dis-
kus un jaunieši iesaistās 
interesantā un aizraujošā 
spēlē. Mums ir ļoti pavei-
cies, ka sastopam Rūdolfu 
Zosāru – šī gada Eiropas 
čempionāta dalībnieku, 
Latvijas kausa uzvarētāju. 
Viņš demonstrē metienus 
un parāda spēles tehniku. 
Aldis Jēkabsons pastāsta 
par trasi, dažādiem disku 
veidiem, groziem, Latvijas 
disku golfa federācijas or-
ganizētajām sacensībām 
un domu šajā vietā attīs-
tīt ģimenes atpūtas vietu. 
Brauciena dalībnieki iz-
saka viņam pateicību par 
atsaucību un veltīto laiku, 
iepazīstinot ar jaunu, inte-
resantu, aktīvu brīvā laika 
pavadīšanas veidu. 

Brauciena laikā jaunieši 
iepazinās ar cilvēkiem, kuri 
jau ir guvuši savu dzīves 
pieredzi dažādās darbības 
jomās un turpina strādāt 
pie savu ideju īstenošanas, 
kā arī labāk iepazina viens 
otru. No Krustpils novada 
šajā braucienā piedalījās 
pieci dalībnieki. 

Anita Putka

LLKC Jēkabpils nodaļas 

uzņēmējdarbības 

konsultante

Jaunieši pasākuma “Laukiem 
būt!” ietvaros atklāj uzņēmēju 
un uzņēmējdarbības noslēpumus

Veikti grozījumi maršrutā 
Nr. 6933 Pļaviņas-Spunģē-
ni-Jēkabpils-Pļaviņas  (gro-
zījumi veikti ņemot vērā 
Krustpils novada iedzīvotāju 
lūgumam nodrošināt skolē-
nu nokļūšanu no/uz vispār-
izglītojošajām skolām, kā arī 
Pļaviņu novada iedzīvotāju 
lūgumu nodrošināt iespēju 

nokļūt uz darba vietām  Jē-
kabpils pilsētā):
• slēgts reiss Nr. 06 plkst. 

07.00 no pieturvietas “Pļa-
viņu ģimnāzija”;
• atklāts reiss Nr. 16 plkst. 

07.00 no pieturvietas “Pļa-
viņas” ar izpildi no pirmdie-
nas līdz piektdienai;
• atklāts reiss Nr. 13 plkst. 

14.40 no Jēkabpils AO ar 
izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai skolas laikā, ne-
kursē svētku dienās;
• slēgts reiss Nr. 07 plkst. 

16.55 no pieturvietas “Pļa-
viņu ģimnāzija”;
• slēgts reiss Nr. 10 plkst. 

17.10 no pieturvietas 
“Spunģēni”;

• atklāts reiss Nr. 18 plkst. 
17.00 no pieturvietas “Pļa-
viņas” ar izpildi no pirmdie-
nas līdz piektdienai skolas 
laikā, nekursē svētku die-
nās;
• atklāts reiss Nr. 15 plkst. 

17.40 no Jēkabpils AO ar 
izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai;

• slēgts reiss Nr. 11 plkst. 
07.00 no pieturvietas “Pļa-
viņu ģimnāzija”;
• slēgts reiss Nr. 12 plkst. 

14.15 no pieturvietas “Pļa-
viņu ģimnāzija”;
• atklāts reiss Nr. 20 plkst. 

15.30 no pieturvietas “Pļa-
viņas” ar izpildi no pirmdie-
nas līdz piektdienai mācību 

laikā, nekursē svētku die-
nās;
• atklāts reiss Nr. 17 plkst. 

16.05 no Jēkabpils AO ar 
izpildi no pirmdienas līdz 
piektdienai skolas laikā, ne-
kursē svētku dienās;
• slēgts reiss Nr. 14 plkst. 

15.25 no pieturvietas “Pļa-
viņu ģimnāzija”.

Pasažieru ievērībai!

ĢIMEŅU ATBALSTA GRUPU NODARBĪBAS
KRUSTPILS NOVADĀ 2018. gadā

Kūku pagasts – Kūkas 08.10. plkst. 10.00 22.10. plkst. 10.00 05.11. plkst. 10.00

Kūku pagasts – Zīlāni 09.10. plkst. 14.00 23.10. plkst. 14.00 06.11. plkst. 14.00

Krustpils pagasts 09.10. plkst. 10.00 23.10. plkst. 10.00 06.11. plkst. 10.00

Vīpes pagasts 08.10. plkst. 14.00 22.10. plkst. 14.00 05.11. plkst. 14.00

Variešu pagasts 10.10. plkst. 14.00 24.10. plkst. 14.00 07.11. plkst. 14.00

Mežāres pagasts 11.10. plkst. 10.00 25.10. plkst. 10.00 08.11. plkst. 10.00

Atašienes pagasts 11.10. plkst. 14.00 25.10. plkst. 14.00 08.11. plkst. 14.00

No 8. oktobra – sociālā darbiniece Inita Gādmane
VEIKSMĪGAS ĢIMENES ATTIECĪBAS

Vecumposms, kad un kā cilvēks iemācās kļūt atbildīgs.
Kauns un vaina kā šķēršļi veiksmīgām attiecībām ar bērniem.

Rakstura tipi, jeb stingrības un maiguma balanss ģimenes attiecībās.

No 22. oktobra – psiholoģe Kristīne Ozoliņa
Kā atjaunot attiecības un uzlabot to kvalitāti?

Aktualizēt personīgo pieredzi attiecību krīžu pārdzīvošanā.
Apzināties piedošanas procesa nepieciešamību.

Motivēt sniegt atbalstu piedošanas procesā.

No 5. novembra – sociālā darbiniece Ruta Silapētere (biedrība “Tilts”)

Mērķtiecīga dzīve un ko tā sasniedz?
Apzināties iekšējo brīvību ierobežojošos faktorus.

Atklāt savus patiesos mērķus – motivētājus.
Apzināties pašmotivācijas nozīmi dzīves veidošanā.

VĒRTĪBU PĀRVĒRTĒŠANAS PROCESS UN JAUNU DZĪVES 
MĒRĶU VEIDOŠANA.
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Iespēja saņemt 
pabalstu izglītībai!

Līdz 2018. gada 31. ok-
tobrim ir iespēja saņemt 
pabalstu izglītībai tiem 
Krustpils novada teritorijā 
deklarētajiem skolēniem, 
kuri šogad pirmo reizi uz-
sāk mācības 1. klasē (neat-
karīgi no izglītības iestādes 
atrašanās vietas Latvijā). Lai 
saņemtu pabalstu, viens no 
vecākiem vēršas Sociālajā 
dienestā ar iesniegumu, 
kurā norādīts bankas konta 
numurs, pievienojot izglītī-
bas iestādes izziņu.

Katram daudzbērnu ģi-
menes bērnam vecumā 
no 5 līdz 18 gadiem tiek 
piešķirts pabalsts, uzsākot 
jaunu mācību gadu. Lai sa-
ņemtu pabalstu, viens no 
vecākiem vēršas sociālajā 
dienestā ar iesniegumu, 
kurā norādīts bankas konta 
numurs, pievienojot izglītī-
bas iestādes izziņu.

Pabalsts izglītībai tiek 
piešķirts katram ar Krustpils 
novada bāriņtiesas lēmu-
mu audžuģimenē ievieto-
tam bērnam vai bērnam, 
kuram ir nodibināta aiz-
bildnība, vecumā no 5 līdz 
18 gadiem, uzsākot jauno 
mācību gadu un uzrādot iz-
glītības iestādes izziņu.

Ar iesniegumu var vēr-
sties pagastu pārvaldēs pie 

sociālajiem darbiniekiem 
vai Sociālajā dienestā  Jē-
kabpilī, Rīgas ielā 150a, A3 
kabinetā (ieeja no Kuģu ie-
las puses).

Daudzbērnu ģimeņu 
ievērībai!

2018. gada 1. septembrī 
stājušies spēkā grozījumi 
Ministru kabineta 2017. 
gada 27. jūnija noteikumos 
Nr. 371 “Braukšanas maksas 
atvieglojumu noteikumi”.

No šī gada 1. septembra 
daudzbērnu ģimeņu ve-
cāki, kuriem ir 3+ Ģimenes 
karte, reģionālo maršru-
tu autobusu un vilcienu 
biļetes var iegādāties par 
puscenu, bet skolēni un 
studenti no daudzbērnu 
ģimenēm – biļetes pat ar 
90% atlaidi (bērniem, kas 
apmeklē vispārējās pamat-
izglītības un vidējās izglī-
tības iestādes un turpina 
vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās iz-
glītības iegūšanu, bet ne 
ilgāk kā līdz 24 gadu vecu-
ma sasniegšanai). Savukārt 
abonementa biļetes cenai 
piemērota 40% atlaide.

Visiem daudzbērnu ģi-
menes locekļiem ir tiesības 
saņemt braukšanas mak-
sas atvieglojumus 100% 
apmērā no brauciena biļe-
tes pilnas cenas, izmanto-

jot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus reģionālās 
nozīmes maršrutos valsts 
svētku dienās 4. maijā, 11. 
novembrī un 18. novembrī, 
lai varētu apmeklēt svētku 
pasākumus visā valsts teri-
torijā.

Lai saņemtu atlaides 
braucieniem autobusos un 
vilcienos, vienlaikus ar 3+ 
Ģime nes karti jāuzrāda arī 
personu apliecinošs doku-
ments: skolēna (studenta) 
apliecība, pase vai ID karte.

Lai saņemtu Latvijas 
goda ģimenes apliecību 
3+ Ģimenes karti, interneta 
vietnē www.godagimene.
lv katram vecākam ir jāaiz-
pilda kartes iesniegums, 
precīzi norādot pieprasīto 
informāciju.

Lai arī bērni vecumā no 
7 līdz 24 gadiem varētu sa-
ņemt katrs savu karti, vie-
nam no vecākiem, kam ir 
derīga 3+ Ģimenes karte, 
jāizpilda iesniegums Bērnu 
karte, iesniegumā atzīmē-
jot tos bērnus, kuriem ne-
pieciešams izgatavot karti. 
Sīkāka informācija iegūsta-
ma interneta vietnē www.
godagimene.lv.

 Informāciju apkopoja:

Krustpils novada 

pašvaldības

sociālā dienesta vadītāja 

B. Dzelme

Sociālais dienests informē

Kā katru gadu, arī šo-
gad Variešu pagasta se-
niori devās ekskursijā. 
Novada autobuss šogad 
mūs vizināja pa Latgali 
kā iepriekšējā gadā bijām  
izvēlējušies. Maršrutu iz-
plānoja Rasma Rācene un 
Anita Ruliete. 

Pirmā pietura – Līksnas 
baznīca, kur mūs laipni sa-
gaidīja priesteris un iepa-
zīstināja ar baznīcas vēs-
turi. Šī baznīca ir unikāla ar 
to, ka uzcelta purvā. Celta 
neogotikas stilā, baznīcā 
ir trīs ozolkoka gotikas 
stila altāri, kādu nav citās 
Latvijas baznīcās. Baznī-
cu cēla Plāteru-Zībergu 
dzimta par saviem līdzek-
ļiem 1798. gadā. Līksnas 
baznīca draudzes svētkos 
ir kupli apmeklēta. 

No Līksnas tālāk mēs 
devāmies uz Vaboli uz 
brāļu Skrindu muzeju. 
Muzejs iekārtots vienā no 
19. gs. sākumā celtajām 
grāfa Plātera - Zīberga 
muižas ēkām. Šis muzejs 
ir piemiņa pirmajiem tau-
tas atmodas darbiniekiem 
brāļiem Skrindām - Bene-
diktam, Kazimiram, Anto-
nam. Šie cilvēki bija vieni 
no pirmajiem gaismas 
nesējiem Latgalē. Muzeja 
direktore mūs uzaicināja 
nobaudīt pašceptu maizi 
ar zāļu tēju un sieru.

Iestiprinājušies mēs 
devāmies apskatīt Slu-
tišķu sādžu, kas atrodas 
gleznainā Daugavas lokā. 
Ejot pa ceļu, vērojām Lat-
gales vecticībnieku mājas, 
ko rotāja grezni veidotas 
logu apmales un karnī-
zes. Katrai mājai atšķīrās 
arī durvis. Namdari vecti-

cībnieku mājas veidojuši 
tā, lai katra būtu atšķirī-
ga. Šajā sādžā vērojamas 
māju celšanas tradīcijas 
jau no 1785. gada.

 Ejot pa vienīgo sā-
džas ceļu, nonācām pie 
Naujenes novadpētnie-
cības muzeja “Slutišķu 
vecticībnieku māja”. Šajā 
ekspozīcijā varēja tuvāk 
iepazīties ar dzīvojamo 
māju un zirgvilkmes dar-
ba rīkiem no 20. gadsim-
ta. Turpat mēs baudījām 
pusdienas - vecticībnieku 
zivju zupu un slavenos 
latgaļu guļbešņikus. Slu-
tišķu vecticībnieku lauku 
sēta ir vienīgais šāda vei-
da muzeja objekts Latvijā, 
kas ir saglabājies pateico-
ties Daiņa Īvāna un viņa 
domubiedru cīņai pret 
Daugavpils HES celtniecī-
bu. Vasarā sādžu apdzīvo 
vasarnieki, bet patstāvīgi 
šeit dzīvo tikai viena ģi-
mene.

Tālāk mēs apmeklējām 
Naujenes muzeju, kurā 
vērojām plašu mākslinie-
ces tēlnieces Valentīnas 
Zīles izstādi. Valentīna 
Zīle jau 30 gadus dzīvo 
savā sapņu zemē Franci-
jā, bet viņa ir solījusi, ka 
lai kur viņa arī nedzīvotu, 
viņa vienmēr atgriezīsies 
dzimtajā pusē ar saviem 
darbiem. Muzejā ir skatā-
ma ekspozīcija ar vairāk 
nekā 6200 priekšmeti em. 
Muzejā ir arī citas izstādes 
- “Senie rokdarbi”, “Atmiņu 
šūpulis”, dabas ekspozīcija  
“SirdsDaugava”.

Mūsu ekskursija turpi-
nājās ceļā uz Daugavpili. 
Zinošs un aizrautīgs gids 
mūs iepazīstināja ar Dau-

gavpils vecpilsētu un 
Daugavpils cietoksni. 
Mēs apmeklējām vienu 
no četru konfesiju diev-
namiem, kas atrodas 
baznīcu kalnā. Apskatot 
Daugavpils vēsturisko 
centru, mēs bijām Uni-
versitātes skvērā, aplū-
kojām Saules pulksteni, 
priecājāmies par Dubro-
vina parku ar elegan-
to strūklaku, Vienības 

namu un Andreja Pumpu-
ra skvēru, ebreju sinago-
gu un citām vēsturiskām 
celtnēm. Neatņemama 
ekskursijas sastāvdaļa bija 
arī Daugavpils cietoksnis, 
kas ir pilsētas simbols. 
Cietokšņa teritorija ir 150 
ha, kas celts 19. gs. pirma-
jā pusē. Cietoksni būvēja 
labākie cariskās Krievijas 
arhitekti. Cietokšņa iekš-
pusē atrodas parādes 
laukums, ap kuru apkārt 
atrodas administratīvo 
un dzīvojamo ēku kvartā-
li. Cietoksnī ēkas būvētas 
dažādos stilos - ēku fasā-
des ampīra stilā, bet Niko-
laja vārti un Ūdenstornis 
gotikas stilā. Cietoksnī at-
radās arī viens no lielāka-
jiem tā laika hospitāļiem. 
Mūsdienās Daugavpils 
cietoksnī ir atvērts Marka 
Rotko mākslas centrs, kas 
atrodas cietokšņa Artilēri-
jas arsenāla ēkā.  

Šajā ekskursijā mēs 
smēlāmies bagātu infor-
māciju par Latgali, tās 
iedzīvotājiem un vēsturis-
kajām vietām.

Paldies Variešu pagasta 
pārvadei par ekskursijas 
transporta izdevumu seg-
šanu. Paldies ekskursiju 
vadītājām Rasmai un Ani-
tai! Paldies mūsu šoferim 
Dzintaram par mūsu vizi-
nāšanu. Ekskursijas noslē-
gumā tika izteiktas idejas 
nākošā gada ekskursijas 
maršrutiem.

Gaidīsim atkal nākošo 
ekskursiju, lai gūtu jaunu 
informāciju par mūsu Lat-
viju, lai varētu atkal visi 
kopā pavadīt jauku dienu, 
gūstot pozitīvas emocijas!

Vija Kalniņa

Seniori atpūšas Latgalē

Septembra sākumā Sūnu 
pamatskolas 6.klases skolēni 
piedalījās ilgi gaidītajā Latvi-
jas valsts mežu organizētajā 
ekspedīcijā Daugavpils no-
vada Kalupes mežā.

Ierodoties noteiktajā vie-
tā, katrs skolēns saņēma 
darba burtnīcu ar veicama-
jiem uzdevumiem. Apmek-
lējot desmit stacijas, mēs 
iepazinām meža zinātni. 
Apguvām, kā novērtēt koka 
īpašības, kā noteikt augsnes 
skābumu, kā saskaitīt kokus 

parauglaukumā un aprē-
ķināt koksnes daudzumu 
vienā hektārā. Uzzinājām arī 
to, kā jākopj jaunaudzes, kā 
pareizi jāretina mežs. Inte-
resanti bija pašiem nomērīt 
koka augstumu un noteikt 
tā vecumu.

Vienā no pieturvietām at-
pūtāmies, vienlaikus uzzinot 
par Latvijas valsts mežu ierī-
kotajām atpūtas vietām me-
žos visā Latvijā. Ekspedīcijas 
pēdējā pieturā būvējām 
zaļi - bez naglām veidojām 

Leonardo da Vinči pašneso-
šo tiltu un pārbaudījām, vai 
pār to var arī pāriet. Izdevās! 
Tā nemanot bija pagājušas 
vairākas vērtīgas stundas 
mežā.

Paldies Latvijas valsts me-
žiem par šo vērtīgo iespēju 
dienu pavadīt un mācīties 
ārpus ierastās vides.

 Sūnu pamatskolas

6. klases skolēni un 

audzinātāja

Foto: Viktorija Teicāne, 

6.klase

Sūnu skolas skolēni piedalās 
Meža ekspedīcijā
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Īsu mirkli pirms jaunā 
2018./2019. mācību gada sākuma, 
25. augustā, Krustpils pamatskolas 
kolektīvs kopā ar absolventiem 
un esošajiem, bijušajiem pedago-
giem un tehniskajiem darbinie-
kiem kavējās atmiņās, kopīgi atzī-
mējot skolas 150 gadu jubileju.

 Jubilejai veltītais salidojums sā-
kās skolas vēsturiskajā ēkā, kur vie-
si tika priecēti ar teatrālu uzvedu-
mu un dziesmām, kas uzbūra vēs-
turisku noskaņu, liekot atminēties 
to, kāda ikdienišķa skolas dzīve reiz 
valdīja skolas vecajā ēkas korpusā.

  Pēc tam pasākums turpinājās 
skolas esošajās telpās, kur muzi-
kālus priekšnesumus sniedza gan 
mūzikas grupa „Galaktika”, gan 

skolas pedagogi ar absolventiem. 
Tāpat svinīgas uzrunas teica gan 
Krustpils novada priekšsēdētājs 
Kārlis Pabērzs, gan Jēkabpils pil-
sētas domes priekšsēdētāja viet-
niece sociālos jautājumos Līga 
Kļaviņa, gan skolas absolventi, 
bijušie darbinieki un, protams, 
skolas direktore Vija Stiebriņa. 
„Neizmērāma ir   mūsu mīlestība 
pret manu, tavu un mūsu Krust-
pils pamatskolu, kurai šodien ir 
dzimšanas diena,” uzrunā sacīja 
V. Stiebriņa. „Skola ir celta svētā 
vietā, to darījusi kristīgā draudze. 
Es uzskatu, ka visus gadus Dievs 

ir sargājis mūs un skolas nākotne 
ir viņa rokās. Jau 150 gadus skola 
ver durvis jauniem, zinātkāriem 
cilvēkiem, lai darītu tos gudrākus, 
veidotu par savas skolas un zemes 
patriotiem. Mēs varam būt lepni 
par savas skolas spēku pastāvēt il-
gus gadus, neskatoties  uz laikme-
ta pārbaudījumiem. Šī spēka pa-
mats ir cilvēki – skolēni, skolotāji, 
tehniskie darbinieki un ikviens, 
kas ar savām labajām domām un 
darbiem ir stiprinājis Krustpils pa-
matskolu.”

  Tāpat pasākuma laikā tika iz-
teikts paldies visiem, bez kuru at-

balsta nevarētu tapt skaistie svētki 
un ikvienam, kas sazinājās ar skolas 
kolektīvu, piedāvājot un palīdzot, 
gatavojoties salidojumam. Īpašs 
paldies no skolas kolektīva puses 
tika izteikts Skaidrītei Pugačai, sko-
las absolventei, kura joprojām do-
mās un darbos ir ar sirdi Krustpils 
pamatskolā.

  Svinīgās daļas noslēgums no-
risinājās skolas pagalmā, kur viesi 
kopā ar skolas darbiniekiem iz-
veidoja Latvijas valsts kontūru un 
kopīgi debesīs palaida 150 krāsai-
nus balonus - katrs balons kā viens 
skaists skolas pastāvēšanas gads.

 Krustpils pamatskolas kolektīvs 
priecājas par saņemtajām dāva-
nām un saka lielu paldies ikvienam 
apsveicējam. Paldies arī ikvienam, 
kurš bija kopā ar mums, palīdzot 
gan skolas atmiņu grāmatas vei-
došanā „Krustpils pamatskola 
atmiņās”, gan sniedzot palīdzīgu 
roku, gatavojoties salidojumam. 
Tāpat paldies arī skolas skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem, kas 
veica sagatavošanas darbus sali-
dojumam. 

 Informāciju sagatavoja: Krustpils 

pamatskolas kolektīvs

Foto: Monika Kauranena

Krustpils pamatskolai 150!

Mācību gads pamazām uzņem 
savus apgriezienus. Jau pirmajā 
mācību nedēļā Krustpils novada 
skolu jaunieši devās uz Rīgu, kur 
kopā ar tūkstošiem skolēnu no 
visiem 119 Latvijas novadiem ti-
kās kopā, lai atklātu Latvijas valsts 
simtgades lielāko iniciatīvu „Latvi-
jas skolas soma”. Tās norisē skolēni 
iepazīs Latvijas valstiskuma attīstī-
bas liecības, profesionālās mākslas 
un kultūras vērtības un laikmetī-
gās izpausmes, Latvijas dabu, kul-
tūrainavas, zinātnes sasniegumus 
un inovācijas.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā 
valsts simtgades dāvana vairāk 
nekā divsimt tūkstošiem Latvijas 
skolēnu, lai mācību procesu pada-
rītu mūsdienīgu, spēcinātu valstis-
kās piederības apziņu un mazinātu 
sociālo nevienlīdzību. Daudzvei-
dīgajās programmās skolēni caur 

personīgo pārdzīvojumu uzzinās 
„Par visu, kas Latviju padara par 
Latviju”.

Par pasākumu stāsta Amanda 
Dūma, Krustpils pamatskolas 5. 
klases skolniece: “Arī man bija ie-
spēja piedalīties šajā projektā. Es 
braucu uz atklāšanas koncertu 
«Arēnā Rīga». Iniciatīvas atklāšanas 
pasākumā 6000 skolēni no visas 
Latvijas, no ikviena Latvijas nova-
da, piedalījās interaktīvās darbnī-
cās un varēja vērot koncertu „100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Pieda-
loties atpazīstamiem mākslinie-
kiem, tika apspēlēta Latvijas vēs-
ture, kultūra, tradīcijas un vērtības 
šodienas skatījumā, nepieciešamī-
ba ikvienam nepārtraukti attīstīties 
un augt, veidojot nākotnes Latviju. 
Koncertā uzstājās Raimonds Pauls, 
Rūta Dūduma, The Ludvig, Lai-
ma Jansone un DJ Monsta, grupa 

“DaGamba”, Matīss 
Čudars, Edavārdi, 
Justs, grupa “Auļi”, 
soprāns Līga Gita 
Zīriņa, simfoniskais 
orķestris „DD” diri-
ģenta Jāņa Liepiņa 
vadībā, dejotāji un 
citi mākslinieki. Lat-
viešu autoru skaņ-
darbos atspoguļo-
jās Latvijas mūzikas 

attīstība cauri laikiem, tautas mūzi-
kas saspēlē ar šodienas muzikāla-
jām iespējām.”

Skolēniem bija ne tikai iespēja 
aplūkot ar rokām darinātās lelles, 
bet arī lietas un priekšmetus, kas 
senāk atradās skolu klasēs. Aman-
da stāsta, ka spilgti atmiņā viņai 
paliks interesantā bilde (apgriezta 
klase kājām gaisā). “Mūs uzņēma 
laipni un mūs gan pabaroja, gan 
padzirdīja. Kā dāvanu mums uz-
dāvināja katram skolēnam sporta 
somu, ko varēšu lietot ikdienā, kas 
man atgādinās par jauko dienu 
septembrī,” priecājas Krustpils pa-
matskolas skolniece. 

Paldies autorēm – Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas dir.p.i. Līgai 
Zalānei, Krustpils pamatskolas 
5. kla ses skolniecei Amandai Dū-
mai.

Informāciju apkopoja: 

Monika Kauranena

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Krustpils novada jaunieši 
“Latvijas skolas somas” atklāšanā

2018. gada 8. septembrī, Krust-
pils novadā, Mežārē, Mežāres pa-
matskolas sporta zālē norisinājās 
Latvijas kausa izcīņ as 3. posma sa-
censības svarbumbu celšanā.

Svarbumbu raušanas disciplī-
nā un stafetē piedalījās septiņas 
komandas – Vecumnieku sporta 
klubs, Rugāji – Gulbene, sporta 
klubs “Viļānu bitītes”, Kettlebellfi t 
Daugavpils, Daugavpils novada 
komanda, Ventspils pilsētas ko-
manda un biedrības “Jāņa Āboliņa 
sporta klubs” komanda.

Sacensībās piedalījās 82 dalīb-
nieki, tajā skaitā jaunieši, no ku-
riem jaunākais bija 15 gadus vecs 
un veterāni, no kuriem vecākajam 
dalībniekam bija 68 gadi.

Labāko sacensību rezultātu uz-
rādīja Dāvis Jermacāns no Rugāju 
– Gulbenes komandas, kas uzstādī-
ja Latvijas rekordu līdz 85 kg - 132 

reizes uzrāva 32 kg svarbumbu.
Krustpils novada biedrības “Jāņa 

Āboliņa sporta klubs” komandas 
dalībnieki uzrādīja labu sniegumu 
– Vladislavs Voitehovičs izcīnīja 1. 
vietu līdz 95 kg un ieguva Latvijas 
kausu, Viktorija Voitehoviča izcīnī-
ja 1. vietu līdz 63 kg jauniešu gru-
pā, Loreons Volkovs un Artjoms 
Orlovs ieguva 2. un 3. vietu līdz 78 
kg jauniešu grupā, Jānis Taukulis 
līdz 68kg ieguva 2. vietu junioru 
grupā un 3. vietu pieaugušo kon-
kurencē.

Svarbumbu celšanas asociācija 
un biedrība “Jāņa Āboliņa sporta 
klubs” izsaka pateicību Krustpils 
novada domei par atbalstu sacen-
sību organizēšanā un svarbumbu 
celšanas sporta attīstībā.

Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta 

klubs” vārdā Kārlis Stars

Foto: Kārlis Stars

Ar veiksmīgiem startiem 
aizvadītas Latvijas kausa izcīņas 
3.posma sacensības svarbumbu 
celšanā Mežārē
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Visiem zināms, ka ak-
tīvs dzīvesveids, sabalansēts uz-
turs un pozitīvisms ir veselīgas dzī-
ves pamatprincipi, bet svarīgākais 
ir piekopt veselīgo dzīvesveidu ar 
prieku.  Šobrīd pieejamās sportis-
kās aktivitātes atver vēl plašākas 
iespējas aktīvi dzīvot. 

Viena no sporta aktivitātēm, kas 
uzlabo gan veselību, gan gara-
stāvokli ir pārgājieni. Brīvdienas ir 
īstais laiks, lai izrautos no pilsētas 
burzmas un dotos dabā. Mežs ir 
vieta, kur smelties enerģiju jau-
niem darbiem un idejām, baudīt 
klusumu un svaigo gaisu, īpaši, ja 
atpūšas aktīvi.

Mežāres pagasts lepojas ar to, 
ka  ir zaļākais pagasts novadā. Meži 
aizņem gandrīz 40% no pagasta 
teritorijas un uz vienu iedzīvotāju 
ir 7,5 hektāri meža. 25. augustā 
vairāki desmiti aktīvās atpūtas cie-
nītāju pulcējās uz 7. Latvijas simt-
gadei veltīto pārgājienu lai kopīgā 

piedzīvojumā jaunatklātu Mežāres 
p agasta meža burvību.

Pārgājiena dalībnieki nesacen-
tās savā starpā, taču pārgājiena 
trasē pavadītais laiks tika fi ksēts. 
Komandu rezultāti:
15 km maršruts      

1. ROBIS 3:15; 2. SAVĒJIE 2:21; 
3. TRANSCOM 3:01; 4. TRIO+ 2:46; 
5. VIENS+VIENS 3:00; 6. EPE 3:06
7. PILSĒTNIECES 2:58.
30 km maršruts

1. AMATIERES 4:49; 2. K12 4:27; 
3. KROKUS 3:05; 4. LA-LA-LA 5:10; 
5. RADŽU RAZBAINIEKI 3:30; 
6. UGUNSDZĒSĒJI 5:00; 7. VISNEIE-
DOMĀJAMĀKĀ KOMANDA 5:16; 8. 
STIPRAM BŪT 6:30.

Liels paldies Mežāres pagasta 
kultūras darba organizatorei Jūlijai 
Orlovai, medmāsai Aijai Bogdano-
vai, jauniešiem - Viktorijai Voiteho-
vičai, Ievai un Kristīnei Ivanovām, 
kā arī Lindai Ozoliņai par ieguldītu 
darbu pasākuma organizēšanā un 
norisē. 

Tiekamies noslēdzošajā 8. Latvi-
jas simtgadei veltītajā pārgājienā 
28. oktobrī, kurā kopīgi  iziesim 
un izskriesim 15 un 30 kilometrus 
pa līkumoto un pauguraino trasi 
Sūnu apkārtnes meža masīvos!
Angelīna Tukiša, Krustpils novada 

pašvaldības Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

Septītajā Latvijas simtgadei 
veltītajā pārgājienā atklāta 
Mežāres meža burvība

“Līdzināties, mierā! 
Sveiki, sportisti!”

Tieši tik enerģijas pilni sākām 
sporta dienu Atašienē 1. septem-
brī. Sacensības sākās jau plkst. 6 no 
rīta ar makšķerēšanu. Līdz plkst. 9 
tika noskaidroti  trīs laimīgie mak-
šķernieki, kuri tika pie pirmajiem 
kausiem. Uzreiz pēc sacensību ofi -
ciālās atklāšanas Marinzejas ezerā 
notika orientēšanās ar laivām. Lai-
votājiem bija jāatrod 10 kontrol-
punkti, kuros bija dažādi uzdevumi 
- gan atbildēt uz jautājumiem par 
Atašieni, gan jāveic kāda aktivitāte.

Paralēli Atašienes centrā sā-
kās individuālie pārbaudījumi un 
volejbola turnīrs. Savu spēku un 
veiklību gan lieli, gan mazi varēja 
izmēģināt zābaka mešanā, šautri-
ņu mešanā, futbola un basketbola 

metienos un metienos 
mērķos, makaronu vēr-
šanā bija iespēja pierā-
dīt savu roku veiklību. 
Liela piekrišana bija ogu 
talkai, kur ar “piecu lit-
ru kurpēm” bija jāsavāc 
“ogas” un jāatnes tās uz 
noteiktu vietu. Bet šai saulainajā 
dienā vislielākā piekrišana laikam 
tomēr bija sausajai zvejai.

Jaunākie sacensību dalībnieki 
varēja sacensties arī velo brauk-
šanā un visas dienas garumā re-
laksēties piepūšamajās atrakcijās. 
Paldies visiem, kuri 1. septembrī kā 
prioritāti sev izvirzīja aktīvu atpūtu 
pie mums, Atašienē.

Sporta dienas organizatori bija 
pacentušies, lai interesanti būtu 
ikvienam šo sacensību apmeklē-

tājam! Paldies Ilonai Zalānei, Pēte-
rim Gravānam, Raimondam Ada-
movičam, Vēsmai Turkopolei par 
sportisko tradīciju saglabāšanu 
Atašienē! Paldies tiesnešiem par 
atbildīgo darbu visas dienas garu-
mā, paldies diplomu un mūzikas 
zēniem! Un milzīgs paldies mūsu 
sporta dienas atbalstītājiem! Laiks 
skrien ātri, uz tikšanos 2019. gada 
vasarā!

Sacensību tiesnese

 Līga Zalāne 

Sporta diena Atašienē

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/012 «Veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses pasākumi Krust-
pils novada iedzīvotājiem» ietvaros katrā Krustpils 
novada pagastā iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 
bezmaksas vingrošanas nodarbības. 

Vingrošanas nodarbības sākās jau septembrī 
Krustpils pagastā, Variešu pagastā un Vīpes pa-
gastā. Oktobrī nodarbības sāksies Atašienes pa-
gastā un Mežāres pagastā.

Vingrošanas nodarbību mērķis ir vispārējās ga-
rīgās un fi ziskās veselības uzlabošana un ikdienas 

paradumu maiņa. Nodarbību laikā tiek stiprināta 
fi ziskā izturība, veicināta interese par aktīvu dzī-
vesveidu un prieku par kustībām, iemācot vien-
kāršu, ikdienā veicamu vingrojumu kompleksu 
visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

 Nodarbības ir bezmaksas un tiks n odrošināts 
viss nepieciešamais inventārs. Uz nodarbībām 
aicināts ierasties ērtā un fi ziskām aktivitātēm pie-
mērotā apģērbā.

 Projekta vadītāja 

Solvita Čandere

Bezmaksas vingrošanas nodarbības 
Krustpils novadā 2018. gadā

Krustpils pagasta 
kultūras namā 

plkst. 18.00 – 
3., 10., 17., 24., 31. oktobrī.

Vīpes pagasta
 kultūras namā, 

plkst. 18.00 –  
2., 9., 16., 23., 30. oktobrī.

Variešu pagasta 
kultūras namā, 

plkst. 18.30 – 
3., 10., 17., 24., 31. oktobrī.

Atašienes pagasta 
kultūras namā, 

plkst. 19.00 – 
25. oktobrī; 1., 8., 15., 22., 

29. novembrī; 6., 13. decembrī.

Mežāres pagasta 
kultūras namā, 

plkst. 17.30 – 
25. oktobrī; 

1., 8., 15., 22., 29. novembrī; 
6., 13. decembrī.

NODARBĪBU GRAFIKS:
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Mirkļi kā laimes 
lāstekas pil,
Izkūst, pārvēršas 
vārdos “reiz bija”.
Plaukstā guļ mitrums,
Drūp sapņu pils.
/I.Bērsons/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

KAZIMIROVA MONIKA                 
20.07.1933.– 
23.08.2018.

JUCĪTE GUNTA                                
09.06.1953.– 
27.08.2018.

MUNDS LEONRADS                       
01.01.1945.– 
30.08.2018.

ĻEVŠUNOVS 
LEONĪDS                  
12.10.1965.– 
31.08.2018.

VILCĀNE ANITA                             
27.11.1955.– 
01.09.2018.

SKUDRA VOLDEMĀRS                  
28.02.1960.– 
03.09.2018.

AVDEJEVA 
ANASTASIJA              
23.03.1928.– 
10.09.2018.

AUZĀNE JEVĢENIJA                      
17.10.1934.– 
12.09.2018.

EGLĪTE RITMA                                
15.10.1939.– 
12.09.2018.

NEIMANIS ARNIS                            
29.10.1978.– 
13.09.2018.

STŪRĪTE MARTA                            
18.04.1938.– 
16.09.2018.

VĒVERIS AIVARS                           
19.07.1959.– 
15.09.2018.

UZULNIECE INGUNA                     
14.03.1962.– 
20.09.2018.

IVANOVS IVANS                             
20.01.1946.– 
21.09.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

OKTOBRĪOKTOBRĪ

Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai sācies tavs rīts,
Ej, pasaulē mazulīt,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts
6  jaundzimušie – 5 zēni, 1 meitene 

Sveicam mazulīšus 
un viņu vecākus!

Lai bērniņš aug 
vesels un laimīgs!

KONTAKTINFORMĀCIJA
Atašienes pagasts Ilona Zalāne – 

29424912, ilona.zalane@krustpils.lv

Krustpils pagasts Andra Munce – 
26602676, andra.munce@krustpils.lv

Kūku pagasts Dzintars Kalniņš – 
26139764, dzintars.kalnins@krustpils.lv

Mežāres pagasts Nadežda Mitrofa nova – 
26641668, nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

Variešu pagasts Aivars Jaksons – 
29190485, aivars.jaksons@krustpils.lv

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 
26633737, ineta.seinova@krustpils.lv

SPUNĢĒNU KN 
5. oktobrī 
plkst. 20.00
grupas “LATVIAN 
BLUES BAND” 
koncerts; Biļetes 
iepriekšpārdošanā – 
18 eiro. 

KRUSTPILS 
PAGASTA 
KAPSĒTĀS
13. oktobrī 
Svecīšu vakari: 
Plkst. 14.00 
Irbenieku kapos;
Plkst. 15.00 
Ķaupu kapos;
Plkst. 16.00 
Grīvas kapos;
Plkst. 17.00 
Melderu kapos.

SPUNĢĒNU KN 
3. novembrī 
plkst. 19.00
Krustpils novada 
zemnieku balle

VĪPES PAGASTĀ
19. oktobrī 
plkst. 17.00 
Vīpes klubā Senioru 
pēcpusdiena “Kad vējo 
krizantēmu smarža…”
Mežāres pagastā

MEŽĀRES KN
13. oktobrī 
plkst. 15.00 
Pensionāru 
pēcpusdiena 
“Cauri laikiem”
27. oktobrī 
plkst. 20.00 
Krustpils novada 
pašdarbnieku balle 
“Salidojums”

VARIEŠU 
PAGASTA 
KAPSĒTĀS
Svecīšu vakari:
13. oktobrī 
plkst. 15.00 
Rusuļu kapos; 
plkst. 16.00 
Baltgalvju kapos; 
plkst. 17.00 
Antūžu kapos;
20. oktobrī 
plkst. 15.00 
Trākšu kapos; 
plkst. 16.00 
Bauru kapos.

Krustpils novada kultūras namu 
amatiermākslas  kolektīvi 

uzsāk jauno darba sezonu un 
aicina jaunus dalībniekus

Atašienes pagastā
• Senioru dāmu deju kopa “Pīlādzītis”, vadītāja 
Rudīte Beinaroviča, tālr. 26195869
• Vidējās paaudzes deju kopa “Dance”, vad. 
Rudīte Beinaroviča, tālr.26195869
• Folkloras kopa “Vīraksne”, vad. Anita Gavare, 
tālr.  26213056
• Amatierteātris, vad. Jolanta Turka, tālr. 
26402664
• Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs  “Pelēni”, 
vad. Madara Paegle, tālr. 29509165
• Bērnu deju kolektīvs “Zvirbulēni”, vad. Madara 
Paegle, tālr. 29509165 
• Jauniešu deju kolektīvs “Zvirbuļi”, vad. Madara 
Paegle, tālr. 29509165
Atašienes pagasta kultūras darba koordinatore

 Vēsma Turkopole, tālr. 26464890

Variešu pagastā
• Sieviešu vokālais ansamblis “Malduguns”, 
Vadītāja Iveta Bērziņa, tālr.28753210
• Līnijdeju kolektīvs “Variants”, vad. Elita 
Kalnieša, tālr. 29194334
• Amatierteātris “Servīze”, vad.režisore Inita 
Beinaroviča, tālr.26186506
• Bērnu tautisko deju kolektīvs “Zaķīši”, vad. Līga 
Beinaroviča, tālr.26420693
• Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zaķēni”, vad. 
Līga Beinaroviča, tālr. 26420693
• Bērnu, jauniešu teātra draugu kopa, vad.režisore 
Līga Beinaroviča, tālr.26420693
• Skatuves mākslas studija “Murka”, vad. Līga 
Beinaroviča, tālr. 26420693

Variešu pagasta kultūras darba organizatore
 Anita Ruliete, tālr.26321351

Mežāres pagastā
• Bērnu, jauniešu teātra draugu kopa 
“Sapņotāji”, vadītāja - režisore Aija Rancova, 
tālr. 22386621
• Amatierteātris “Efekts”, vad.režisore Aija 
Rancova, tālr. 22386621
• Sieviešu tautas deju kolektīvs “Kamenes”, vad. 
Inita Gādmane tālr. 28335326
Mežāres pagasta kultūras darba organizatore 

Jūlija Orlova, tālr.28681859

Kūku pagastā
• Sieviešu vokālais ansamblis “Minima”, vadītāja 
Maija Kondrāte, tālr. 26126153
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zīlānietis”, 
vad. Ilmārs Dreļs, k.t.27875847
• Teātra draugu kopa “Patapa”, vad.režisore Aija 
Rancova, tālr. 22386621 
• Bērnu vokālais ansamblis “Blēņas un pigori”, 
vad. Inna Kokmane

Kūku pagasta kultūras darba organizatore
 Dace Braune, tālr. 27875847

Vīpes pagastā
• Sieviešu vokālais ansamblis “Dimda”, vadītāja 
Emīlija Balode, mēģinājumi piektdienās 
plkst.18.00
• Bērnu (no 5 gadiem)  vokālais ansamblis “Zili 
brīnumi”, vad. Inna Kokmane, mēģinājumi 
ceturtdienās plkst.16.00
• Bērnu un jauniešu folkloras kopa un tautas 
mūzikas instrumentu spēles ansamblis “Lākači”, 
vad. Agnese Lukjanova, piektdienās plkst.15.00

Vīpes pagasta kultūras darba organizatore
Kristīna Zvirbule, tālr.29243812

Krustpils pagastā
• Jauktais vokālais ansamblis „Krustpilieši”, 
vadītāja Gunta Dābola,  mēģinājumus uzsāk 
5. oktobrī plkst. 19.00
• Amatierteātris „Savējie”, vad. Aija Vetere, 
sezonu uzsāk 2. oktobrī plkst.19.00 
• Bērnu teātris “Spārniņi”, vad. Sarmīte 
Upelniece, darbu uzsāk 2. oktobrī plkst. 17.00
• Jauniešu teātra draugu kopa “Spārni”, vad. 
Sarmīte Upelniece, sezonu uzsāk 2. oktobrī 
plkst. 18.00
Krustpils pagasta kultūras darba organizatore 

Anita Ozoliņa, tālr. 26607259

Krustpils novada Sieviešu jauktais 
koris “Luste”, vadītāja Maija Kondrāte, 
kontakttālrunis 26321351


