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PAZIŅOJUMS 
par Krustpils  novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

Krustpils novada dome 2019. gada 18. septembrī lēma par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu  pieteikšanas 
termiņu līdz 2019. gada 7. oktobrim.

Atbilstoši  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7. panta pirmajai daļai, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus 
vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram Krustpils novada domes 

deputātam vai ne mazāk kā desmit balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Ievēlēšanai vēlēšanu komisijā piesakāms pārstāvis, kurš ir Latvijas pilsonis, prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli 
nevar būt Saeimas vai Krustpils novada domes deputāts. Piesakot kandidātu pieteikumā jānorāda uz kādu amatu piesaka kandidātu – uz velēšanu komisijas priekšsēdētāja 

amatu vai uz vēlēšanu komisijas locekļa amatu.

Pieteikums pieejams Krustpils novada pašvaldības mājaslapā: www.krustpils.lv. Pieteikums, kurā norādītas ziņas atbilstoši pievienotai anketai, iesniedzams Krustpils novada 
pašvaldības Administrācijā Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī.

2. septembrī Krustpils novada pašval-

dības skolās – Krustpils pamatskolā, Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolā, Antūžu pa-

matskolā, Mežāres pamatskolā, Sūnu pa-

matskolā, Vīpes pamatskolā un Variešu sā-

kumskolā – norisinājās svinīgie pasākumi, 

atklājot jauno 2019./2020. mācību gadu. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta pašiem 

jaunākajiem – pirmklasniekiem, kas pir-

mo reizi uzsāk savas skolas gaitas. Jaunos 

skolniekus sveica gan skolu direktori, gan 

skolasbiedri. 

Sveicienus, uzsākot jauno mācību gadu, 

katrā skolā teica arī Krustpils novada paš-

valdības pārstāvji, kas pirmklasniekiem 

dāvāja atstarojošās vestes un krāsojamās 

grāmatiņas „Ceļojums pa Krustpils nova-

du”. Savukārt katra skola, uzsākot jauno 

mācību gadu, dāvanā saņēma 200 eiro dā-

vanu karti reprezentatīvajiem materiāliem. 

Kopumā Krustpils novada izglītības 

iestādēs jauno mācību gadu iesāka 534 

izglītojamie, no tiem 62 skolēniem tas ir 

pirmais mācību gads. Savukārt pirmsskolā 

durvis vaļā vēra 137 audzēkņi.

 
Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie

Foto no skolu privātajiem arhīviem. 
Variešu sākumskolas fotogrāfi ju autors: 

Ojārs Jansons

Ar svinīgiem pasākumiem Krustpils novada skolās 
uzsākts jauns mācību gads
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 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta 
un bāriņ  esas darba laika jāzvana dienes  em, 
kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem 
strādājot režīmā – 24 stundas diennak  , 7 
dienas nedēļā.
Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019.   

gada 21.  augusta lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 1.  punkts).

PRECIZĒTI ar Krustpils novada pašvaldības domes 2019. gada 

18. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, 1.  punkts).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām„ 14.panta pirmās 

daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 

pirmās daļas 1.,  2.  un 4. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašval-

dības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) nodevas (turpmāk – nodeva) uzlikšanas 

kārtību, ar nodevu apliekamo objektu, nodevas likmi, nodevas 

maksātāju, samaksas kārtību, to personu loku, kuras atbrīvoja-

mas no nodevas, nodevas iekasēšanas kārtību.

2. Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas.

3. Nodevu samaksā skaidrā naudā pašvaldības administrācijā 

vai pagastu pārvaldēs, vai veicot iemaksu pašvaldības norēķinu 

kontā, saņemot rēķinu pašvaldības administrācijas grāmatve-

dībā vai pagastu pārvaldēs. Nodevu samaksā pirms pakalpo-

juma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.

4. Pašvaldības nodevu maksā par:

4.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to aplieci-

nātām kopijām;

4.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;

4.3. tirdzniecību publiskās vietās.

II. Nodeva par pašvaldības izstrādāto 
ofi ciālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu

5. Nodevas likme par pašvaldības izstrādāto ofi ciālo doku-

mentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteikta par vienu 

vienību.

6. Nodevu objekti, kurus apliek ar nodevu, un nodevu likmes:

6.1. par pašvaldības domes, komitejas vai komi-
sijas sēdes protokola izrakstu vai lēmuma 
apliecinātu kopiju no arhīva dokumentiem:
fi ziskām personām 3 euro

juridiskām personām 5 euro

6.2. par izziņu no pašvaldības arhīva 3 euro

6.3. par izziņu par pašaudzētas produkcijas rea-
lizāciju

2 euro

6.4. par izziņu no būvvaldes 3 euro

6.5. par dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem 
dokumentiem: izziņu par civilstāvokļa akta 
reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ierak-
stu, kas glabājas papīra formā (kopiju), civil-
stāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku 
un daudzvalodu standarta veidlapu 

5 euro

7. No nodevas par pašvaldības izstrādāto ofi ciālo dokumen-

tu un apliecinātu to kopiju saņemšanu ir atbrīvotas politiski re-

presētās personas, I un II grupas invalīdi, trūcīgie pašvaldības 

iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un no pašvaldības budžeta 

fi nansējamās iestādes. 

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

8. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīko-

šanu publiskās vietās noteikta uz vienu dienu vienam pasāku-

mam.

9. Nodevu objekti, kurus apliek ar nodevu, un nodevu likmes:

9.1. par izklaidējoša rakstura komerciāla pasā-
kumu sarīkošanu publiskās vietās 

25 euro 

9.2. par izklaidējoša rakstura komerciāla pasā-
kumu sarīkošanu publiskās vietās, ja pasā-
kums notiek ilgāk par vienu dienu

15 euro

10. Nodeva jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms 

pasākuma rīkošanas.

11. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasā-

kumu rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda pašvaldības 

pasūtījumu.

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
12. Nodevas likme noteikta par vienu tirdzniecības vietu.

13. Nodeva par ielu tirdzniecību: 

13.1. ar pašu ražotām lauksaimniecības un 
mājsaimniecības precēm 

3 euro par 
dienu

13.2. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem 
dzērieniem

5 euro par 
dienu

13.3. ar alkoholiskiem dzērieniem publiska 
pasākuma laikā

30 euro

13.4. ar rūpniecības precēm 5 euro par 
dienu

No nodevas par ielu tirdzniecību ar pašu ražotām lauksaim-

niecības un mājsaimniecības precēm tiek atbrīvotas perso-

nas, kas dzīvesvietu deklarējuši pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

V. Noslēguma jautājums
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Krustpils novada pašvaldī-

bas 2010. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 2010/7 „Par 

Krustpils novada pašvaldības nodevām”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu apmēru 

par pašvaldības izstrādāto ofi ciālo dokumentu izsniegša-

nu, par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu pub-

liskās vietās, par tirdzniecību publiskās vietās, ar nodevu 

apliekamo objektu, nodevas maksātāju, samaksas kārtību, 

to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām 

piemērojami maksāšanas atvieglojumi un nodevas iekasē-

šanas kārtību. 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums 

Projekts nepieciešams, jo sagatavojot grozījumu projektu, 

tā normu apjoms pārsniegtu pusi saistošo noteikumu normu 

apjoma. 

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

Vērtējot ieņēmumus no iekasētajām nodevām budžeta ie-

ņēmumi būs nebūtiski.

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

Nebūtiska.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/7 
„Par Krustpils novada pašvaldības nodevām”

Krustpils novada pašvaldī-

ba saņēma fi nansiālu atbalstu 

diviem projektiem, kas tika 

iesniegti Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības prog-

rammas 2014.–2020. gadam 

apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabied-

rības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju“ ietvaros: 

1. Projekts Nr. 19-05-AL24-

A019.2203-00001 „Dabas un 

skaņu terapijas taka Marin-

zejas muižas parkā”.

2. Projekts Nr. 19-05-AL24-

A019.2201-000001 „Auto-

stāvvietas izveide Krustpils 

novada Kūku pagasta Kūku 

ciemā” . 

Projekta Nr. 19-05-AL24-

A019.2203-00001 „Dabas un 

skaņu terapijas taka Marin-

zejas muižas parkā” mērķis 

ir labiekārtot sabiedrisku, 

kultūrvēsturisku un izcili ai-

navisku objektu – Marinzejas 

muižas parku, uzlabot tā 

pieejamību apmeklētājiem, 

attīstīt vietas potenciālu un 

pievilcību, nodrošinot izziņas 

un rekreācijas funkcijas, ie-

kļaujot kultūras mantojuma 

un dabas objektu mūsdienu 

vidē. Projekta ietvaros tiks at-

jaunots parka celiņu tīkls, lab-

iekārtota taku infrastruktūra, 

uzstādot soliņus, informācijas 

plāksnes un āra mūzikas ins-

trumentus. 

Projekta kopējās attiecinā-

mās izmaksas ir 28300 EUR, 

no tiem ELFLA fonda fi nansē-

jums ir 25470 EUR un pašval-

dības līdzfi nansējums – 2830 

EUR. Projektu plānots realizēt 

līdz 2020. gada 30. novem-

brim.

Projekta Nr. 19-05-AL24-

A019.2201-000001 „Autostāv-

vietas izveide Krustpils nova-

da Kūku pagasta Kūku ciemā” 

mērķis ir paaugstināt iedzī-

votāju drošības līmeni, izvei-

dojot ikvienam iedzīvotājam 

brīvi pieejamu un Latvijas 

valstī noteiktiem standartiem 

un būvnormatīviem atbilsto-

šu autostāvvietu. Šobrīd au-

tomašīnas tiek novietotas uz 

ielām, pagalmu zaļajās zonās, 

tiešā ieejas mezglu tuvumā, 

un arī citās šim mērķim ne-

paredzētās vietās. Transport-

līdzekļu novietošana Kūku 

ciemā blīvi aizpilda daudzdzī-

vokļu dzīvojamo māju pagal-

mus un ielas. Lai to novērstu, 

Krustpils novada pašvaldība 

ar Lauku atbalsta dienesta 

fi nansiālu atbalstu plāno iz-

būvēt asfaltbetona seguma 

autostāvvietu aptuveni 20 

vieglajām automašīnām. 

Drīzumā tiks veikta Izmaksu 

aptauja tehniskās dokumen-

tācijas izstrādei, kam attiecīgi 

sekos iepirkums būvdarbu 

veikšanai un galarezultātā 

autostāvvietas izbūve. Projek-

tu plānots realizēt līdz 2020. 

gada 1. novembrim.

 Projekta kopējās attieci-

nāmās izmaksas ir 29614,43 

EUR, no tiem ELFLA fonda 

fi nansējums ir 26652,98 EUR 

un pašvaldības līdzfi nansē-

jums sastāda 2961,45 EUR. 

Projekta vadību nodrošina Ta-

māra Latiševa, Attīstības no-

daļas projektu koordinatore.

Informāciju sagatavoja 
Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra 
Latiševa, tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv 

KRUSTPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBA ATKLĀTĀ IZSOLĒ 
AR AUGŠUPEJOŠU SOLI 
PĀRDOD:

• Vieglo automašīnu MITSUBISHI OUTLANDER, valsts 

reģistrācijas numurs GZ8914, VIN: JMBXJCW8W8Z404558, 

par sākumcenu 1750 EUR ieskaitot PVN. Izsole notiks 

2019. gada 10. oktobrī plkst. 10.00 

• Nekustamo īpašumu „Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krust-

pils novads, ar kopējo platību 3.05 ha, par sākumcenu 

7650 EUR. Izsole notiks 2019. gada 7. novembrī plkst. 10.00 

• Nekustamo īpašumu „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 7.9 ha, par sākumcenu 

25000 EUR. Izsole notiks 2019. gada 7. novembrī plkst. 10.10 

• Nekustamo īpašumu „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krust-

pils novads, ar kopējo platību 4,54 ha, par sākumcenu 15000 

EUR. Izsole notiks 2019. gada 7. novembrī plkst. 10.20 

• Par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Sauku ferma”, 

Variešu pagasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 0,29 

ha, kas nav mazāka par 700 EUR. Izsole notiks 2019. gada 

7. novembrī plkst. 10.40; 

Izsoles notiek Krustpils novada pašvaldībā, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. 

 Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var ie-

pazīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.

Lauku atbalsta dienests apstiprināja divus Krustpils 
novada pašvaldības iesniegtos projekta iesniegumus, 
kuri tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansētās Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros
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Aicinām vecākus uz atbalsta grupas 
nodarbībām 

Grupu nodarbību mērķis ir, izmantojot speciālistu zinā-

šanas un prakses pieredzi, papildināt vecāku komunikācijas 

prasmes ar bērniem dažādos vecumposmos, vairot vecāku 

spējas sniegt motivāciju bērniem un pozitīvu emocionālo 

atbalstu. Visas nodarbības ir bez maksas!

Tālrunis uzziņām 20288062; 27040603

Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/012 

„Veselības veicināšanas un slimību profi lakses pasākumi 

Krustpils novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Kūkas 4 – 3, Kūkas, 
Kūku pagasts, Krustpils novads

Vālodzīte, Vīpe, 
Vīpes pagasts, Krustpils novads

Datums Nodarbības tēma Laiks Laiks

Oktobris
07.10.2019. Veiksmīgas attiecības 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

21.10.2019. Zaudējuma pārvarēšana 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

Novembris
04.11.2019. Dziedinošā piedošana 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

25.11.2019. Emocionālā inteliģence 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

Variešu pagasta pārvalde, 
Varieši, Variešu pagasts, 

Krustpils novads

Mežāres pamatskola, 
Mežāre, Mežāres pagasts, 

Krustpils novads

Datums Nodarbības tēma Laiks Laiks

Oktobris
09.10.2019. Veiksmīgas attiecības 10.00 – 11.30 14.00 – 15.30

23.10.2019. Zaudējuma pārvarēšana 10.00 – 11.30 14.00 – 15.30

Novembris
06.11.2019. Dziedinošā piedošana 10.00 – 11.30 14.00 – 15.30

27.11.2019. Emocionālā inteliģence 10.00 – 11.30 14.00 – 15.30

Laukezera iela 4, Zīlāni, 
Kūku pagasts, Krustpils novads

Krustpils pamatskola, 
Madonas iela 48, Jēkabpils

Datums Nodarbības tēma Laiks Laiks

Oktobris
08.10.2019. Veiksmīgas attiecības 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

22.10.2019. Zaudējuma pārvarēšana 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

Novembris
05.11.2019. Dziedinošā piedošana 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

26.11.2019. Emocionālā inteliģence 10.00 – 11.30 15.00 – 16.30

Marinzejas muiža, Atašiene, 
Atašienes pagasts, Krustpils novads

Datums Nodarbības tēma Laiks

Oktobris
10.10.2019. Veiksmīgas attiecības 14.00 – 15.30

24.10.2019. Zaudējuma pārvarēšana 14.00 – 15.30

Novembris
07.11.2019. Dziedinošā piedošana 14.00 – 15.30

28.11.2019. Emocionālā inteliģence 14.00 – 15.30

Šā gada 24. jūlijā Krustpils 

novada pašvaldība izsludināja 

iepirkumu Nr. KNP 2019/27/

LVAF par niedru apauguma 

novākšanu, piesērējuma tī-

rīšanu Baļotes ezera seklajā 

ūdens daļā un ezera krasta 

daļas labiekārtošanu tauvas 

joslā. Rezultātā par Baļotes 

ezera krasta tīrīšanu un lab-

iekārtošanu tika noslēgts lī-

gums ar uzņēmumu SIA „SB 

Transbulk”. Baļotes ezera pie-

sērējuma tīrīšanas un krasta 

daļas labiekārtošanas darbi 

jāveic līdz šā gada 30. sep-

tembrim, atbilstoši noslēgtā 

līguma nosacījumiem, sertifi -

cētu ekspertu atzinumiem un 

Daugavpils reģionālās vides 

pārvaldes izsniegtajiem Teh-

niskajiem noteikumiem. 

Atgādinām, ka projekts Nr. 

1–08/399/2018 „Baļotes ezera 

apsaimniekošanas pasākumu 

veikšana” tiek īstenots ar Lat-

vijas vides aizsardzības fonda 

un Krustpils novada pašvaldī-

bas līdzfi nansējumu. Projek-

tu plānots realizēt līdz 2020. 

gada 31. maijam. 

Informāciju sagatavoja 
Projekta vadītāja  
 Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 
tamara.latiseva@krustpils.lv 

Par Baļotes ezera 
piesērējuma 
tīrīšanu, niedru 
apauguma 
novākšanu un 
ezera krasta daļas 
labiekārtošanas 
darbiem

Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija (SPRK) 

12. septembrī apstiprināja 

jaunus SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma 

tarifus. Tie apstiprināti pie 

dažādām Dabas resursu no-

dokļa   likmēm par atkritumu 

apglabāšanu (DRN). Plānots, 

ka no š.g. 14. oktobra līdz 

31. decembrim tas būs 65,77 

EUR/t (ar DRN, bez PVN) un 

no 2020. gada 1. janvāra līdz 

jauna tarifa spēkā stāšanās 

brīdim – 69,62 EUR/t (ar DRN, 

bez PVN).

Jaunais tarifs attieksies uz 

tiem komersantiem un indivi-

duālajiem atkritumu apsaim-

niekotājiem, kas nešķirotus 

sadzīves atkritumus nodod 

apglabāšanai sadzīves atkri-

tumu poligonā „Dziļā vāda” 

un uz poligona infrastruktūru 

attiecināmajās Aizkraukles un 

Madonas atkritumu pārkrau-

šanas – šķirošanas stacijās. 

Atkritumu poligonā tiek no-

gādāti nešķiroti sadzīves at-

kritumi no Jēkabpils pilsētas 

un Aizkraukles, Varakļānu, Ak-

nīstes, Jaunjelgavas, Pļaviņu, 

Viesītes, Krustpils, Kokneses, 

Jēkabpils, Salas, Madonas, Ēr-

gļu, Skrīveru un Neretas nova-

da pašvaldības.

Atbilstoši grozījumiem nor-

matīvajos aktos  jaunajā tarifā 

ir ietverts DRN. Iepriekš tas 

bija kā atsevišķa nešķirotu sa-

dzīves atkritumu apsaimnie-

košanas maksas sastāvdaļa, 

tāpēc pašlaik spēkā esošais, 

2011. gadā apstiprinātais ta-

rifs, nav salīdzināms ar jauno.

DRN likme atbilstoši liku-

mam pieaug katru gadu. Ja 

šogad tā ir 43 EUR par katru 

apglabāto tonnu, tad nākam-

gad – 50 EUR/t. Tā rezultātā 

pieaug arī atkritumu apgla-

bāšanas pakalpojuma tarifs, 

tāpēc arī šobrīd apstiprināti 

divi  SIA „Vidusdaugavas SPA-

AO” tarifi .

Jaunais tarifs ar DRN (pie 

DRN likmes 43 EUR/t) paredz, 

ka, uzsākot atkritumu saga-

tavošanas apglabāšanai teh-

noloģisko procesu, tas būs 

par 12% mazāks, salīdzinot 

ar kopējo maksājumu (kurā 

iekļauts DRN), kas pašreiz jā-

maksā, nododot nešķirotus 

sadzīves atkritumus apgla-

bāšanai atkritumu poligonā 

„Dziļā vāda”.

SIA „Vidusdaugavas SPA-

AO” atkritumu apglabāšanas 

pakalpojuma tarifu projektu 

atbilstoši grozījumiem At-

kritumu apsaimniekošanas 

likumā iesniedza 2017. gada 

27. decembrī. 2018. gadā ko-

mersants iesniedza precizētu 

tarifu projektu, pamatojoties 

uz kārtējiem grozījumiem At-

kritumu apsaimniekošanas li-

kumā un tarifu aprēķināšanas 

metodikā, kas noteica DRN 

iekļaušanu tarifa aprēķinā.

Tarifu projekta izstrāde sais-

tīta arī ar atkritumu poligonā 

„Dziļā vāda” apglabāšanai 

pieņemtā nešķirotu sadzīves 

atkritumu daudzuma sama-

zinājumu, salīdzinot ar spēkā 

esošo tarifu, kā arī plānoto 

atkritumu sagatavošanas 

apglabāšanai tehnoloģiskā 

procesa uzsākšanu, pamatlī-

dzekļu nolietojuma, personā-

la un saimnieciskās darbības 

izmaksu pieaugumu, kā re-

zultātā pieaugušas sadzīves 

atkritumu apglabāšanas pa-

kalpojuma pilnās izmaksas uz 

vienu tonnu.

Ar tarifu projekta kopsa-

vilkumu iespējams iepazīties 

SPRK mājaslapā http://ejuz.

lv/22o5, savukārt ar detalizē-

tāku izvērtēšanas gaitu – mā-

jaslapas sadaļā „Uzklausīšana 

sanāksmes”/ „Uzklausīšanas 

sanāksmes 2018. gadā”.

Vēršam uzmanību, ka SPRK 

apstiprina sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpoju-

ma tarifu, un tā ir tikai viena 

daļa no sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksas, 

ko par atkritumiem maksā 

iedzīvotāji. Pārējās atkritumu 

apsaimniekošanas maksas 

sastāvdaļas tiek apstiprinātas 

ar pašvaldības lēmumu. Tās 

var būt – maksa par sadzīves 

atkritumu savākšanu, pārva-

dāšanu, nogādāšanu uz atkri-

tumu poligonu, šķirošanas in-

frastruktūras objektu uzturē-

šanu un citām darbībām, kas 

jāveic pašvaldībai, lai samazi-

nātu to atkritumu daudzumu, 

kas tiek aizvests apglabāšanai 

uz atkritumu poligonu – atbil-

stoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu ap-

saimniekotājs.

Papildu informācijai:
Ieva Lazdiņa, Sabiedrisko 

attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv

+371 26158480

Apstiprināts jauns SIA „Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs
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2019. gada 20. – 21. septembrī 

mums bija lieliska iespēja pie-

dalīties apmācībās par iniciatīvu 

plānošanu un īstenošanu kopie-

nas labā „Atver durvis sadarbībai”, 

kuras, Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas ietvaros, organizēja 

Krustpils novada pašvaldība. Ap-

mācības piedalījās 19 jaunieši no 

visiem Krustpils novada pagas-

tiem. 

Apmācību process ilga divas 

dienas, kuru laikā mums bija ie-

spēja ģenerēt mūsu idejas vis-

dažādākajos veidos, sākot ar to 

uzzīmēšanu un beidzot ar idejas 

strukturētu prezentāciju. Lai gan 

pasākuma galvenais mērķis bija 

veicināt jauniešu iesaistīšanos 

pašvaldības darbā, tomēr tas arī 

koncentrējās un mudināja mūs 

iepazīt vienam otru. Mūsuprāt, šīs 

apmācības ļā va mums izkāpt no 

komforta zonas un iemācīja spēju 

paust savu viedokli līdzīga vecu-

ma jauniešu vidū.

Lielu paldies sakām tūrisma un 

jaunatnes lietu speciālistei Angelī-

nai Tukišai par iedvesmojošu un sa-

liedējošu apmācību organizēšanu.

Krustpils novada jaunieši:
Diāna Gabranova, Ralfs Zalāns, 

Betija Rubina, Estere Čevere, 
Jūlija Voitiņa, Signe Zaķe, Linda 

Ozoliņa, Viktorija Voitehoviča

2019. gadā tika realizēti divi Bied-

rības „InSpe” izstrādāti un Krustpils 

novada domes organizētajā pro-

jektu konkursā „Krustpils novada 

pašvaldības atbalsts nevalstisko 

organizāciju projektiem” atbalstīti 

projekti: „Teritorijas labiekārtošana 

pie Kūku bibliotēkas” un „Velokarti 

Krustpils novada bērniem un vie-

siem”.

Projekta „Teritorijas labiekārtoša-

na pie Kūku bibliotēkas” mērķis – 

veicināt iedzīvotāju pašiniciatīvu un 

līdzdalību teritorijas attīstības kon-

tekstā, kopējiem spēkiem izveido-

jot jaunu vides objektu.

Jau 2018. gadā pateicoties Krust-

pils novada domes organizētajam 

projektu konkursam „Krustpils no-

vada pašvaldības atbalsts nevalstis-

ko organizāciju projektiem” un pro-

jektu konkursā iegūtajam fi nansē-

jumam, biedrība „InSpe” ir realizējusi 

projekta „Saieta laukuma izveide 

Kūku ciematā” divas kārtas. Saieta 

laukums izveidots blakus Kūku bib-

liotēkai. Šajā laukumā, pateicoties 

uzņēmumam „LATGRAN“, līdz šim 

jau bija uzstādīta lapene. Projekta 

ietvaros tika uzstādīti soliņi, galdi, 

karoga masts, iestādīti dekoratīvie 

krūmi un koki. Lai ciemata centrs 

kļūtu krāšņāks un vizuāli pievilcī-

gāks, bija nepieciešams turpināt ie-

sākto. Pilnveidojot un labiekārtojot 

Kūku bibliotēkai pieguļošo teritori-

ju, jo tā atrodas arī blakus izveido-

tājam Saieta laukumam. Īstenojot 

šā gada projektu tika labiekārtota 

teritorija Kūku ciemata centrā – iz-

veidotas puķu dobes, iestādīti de-

koratīvie krūmi un koki, izveidots 

dekoratīvais dīķis. Tādejādi veidojot 

pievilcīgu vidi, tā vairojot iedzīvotā-

ju pašapziņu un lepnumu par savu 

vietu.

Projekta „Velokarti Krustpils no-

vada bērniem un viesiem” mērķis – 

sekmēt Krustpils novada bērnu un 

pusaudžu fi ziskās aktivitātes un 

veselīgu dzīvesveidu. Uzlabot viņu 

dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā lai-

ka pavadīšanas iespējas kopā ar ģi-

meni un draugiem. Tādējādi piedā-

vājot jaunu pakalpojumu mazajiem 

Krustpils novada iedzīvotājiem un 

viņu vecākiem.

Nav noslēpums, ka bērni un pus-

audži mūsdienās pavada daudz lai-

ka pie kāda no ekrāniem – datora, 

televizora vai pie kādas citas mo-

bilās ierīces. Līdz ar to ievērojami ir 

samazinājusies viņu fi ziskā slodze 

un aktivitāte. Protams, pilnībā noro-

bežot bērnus no datorspēlēm mūs-

dienās ir grūti, bet ir ārkārtīgi svarīgi 

censties samazināt pavadīto laiku 

pie datora vai telefona. Jo aktīva 

darbošanās svaigā gaisā sniedz vai-

rāk enerģijas, palielina darbspējas, 

veicina prāta darbību un uzlabo so-

ciālo dzīvi: bērni mācās komunicēt 

ar citiem bērniem, atrod draugus 

utt. Tāpēc radās ideja par fi ziskām 

aktivitātēm svaigā gaisā. Projekta 

ietvaros ir iegādāti 5 velokarti un 

2 skrejriteņi. Iegādātie velokarti 

paredzēti sabiedriskai lietošanai – 

biedrības organizētajos pasākumos 

vai individuāli pēc iepriekšējas vie-

nošanās Kūku ciematā 2018. gadā 

izbūvētajā bērnu autoskolas apmā-

cības laukumā. Pēc pieprasījuma – 

Krustpils novada pasākumos (nova-

da svētkos, sporta svētkos utt.). 

Paldies Krustpils novada pašval-

dībai un Kūku pagasta pārvaldei 

par atbalstu un sadarbības iespē-

jām, par novērtējumu un ticību 

mūsu darbiem! Paldies ciemata ie-

dzīvotājiem par brīvprātīgo darbu! 

Tikai kopā, sadarbojoties, atbalstot 

citam citu, mēs varam veidot vidi, 

kurā mums visiem patīk dzīvot un 

atrasties. Esam pilni ar pozitīvām 

emocijām, idejām un darbiem.

Biedrības „InSpe” valdes locekle 
J. Hnikina

13. septembrī Zīlānos, atzīmējot 

dzejas dienas, sākām veidot „Mazās 

Māras lielo notikumu parku” – iestā-

dot pirmos četrus ozolus vietās, kur 

būs ieeja parkā. Ozoli ir vīrišķā spēka 

simbols, tāpēc lai šie koki ir kā stiprs 

sākums un reizē piemiņa ļoti spēcī-

giem, gudriem un garīgi bagātiem 

mūsu pagasta iedzīvotājiem, kuriem 

šogad atzīmējam apaļās gadskārtas:

130 gadus atpakaļ dzimis lidapa-

rātu konstruktors un kara lidotājs, 

balonlidotājs un fi zisko cīņu dalīb-

nieks Kārlis Skaubītis; 120 gadu at-

cere aktierim, dramaturgam Jānim 

Lejiņam; 110 gadi kopš dzimis zirg-

kopības speciālists, publicists Vilis 

Stukuls; un 100 gadu atcere akmeņ-

kalim Laimonim Blumbergam.

 Visi šie cilvēki ir ievērojami ne ti-

kai ar profesionālo sniegumu, bet arī 

ar mīlestības apliecinājumiem savas 

bērnības zemei – Zīlāniem un Krust-

pilij.

Skaubīša ozolu iestādīja Kār-

lis Stars, pārstāvis no stiprinieku 

J. Āboliņa sporta kluba, J. Lejiņa ozo-

lu – amatierteātra „Patapa” režisore 

Aija Rancova, L. Blumberga ozolu– 

Vilma Kalniņa, kas pārstāvēja glez-

nošanas studiju „Mākslas dārzs”, bet 

V. Stukula ozolu iestādīja Kūku pa-

gasta pārvaldnieks Dzintars Kalniņš.

Parks atrodas aiz sporta laukuma 

Meldru ielas galā. Teritorija nav liela, 

bet katra sakopta vieta dara mūsu 

dzīves telpu labāku. Kā jau minēju, 

iestādīti tikai pirmie kociņi, pati teri-

torija sakopta, tiek veidots apstādī-

jumu plāns, ko esam uzticējuši radīt 

zinošai vides ainavu speciālistei. Pēc 

ziemas atpūtas darbi atsāksies pa-

vasarī. Ja darbam jau ir sākums, ir arī 

beigas.

18. septembrī mūsu pagastā un 

Zīlānu bibliotēkā viesojās Latvijas 

bibliotēku novadpētniecības kon-

ferences dalībnieki, pārstāvot visus 

republika s novadus. Mūsu pagasta 

iepazīšanās vizīte iesākās ar šī parka 

iestaigāšanu, lai pa Māras līkloča celi-

ņu dotos līdz Mārdadža estrādei.

Ir pagājuši nieka 107 gadi kopš 

pirmā zināmā parka veidošanas 

mūspusē. Tolaik tas bija toreizējā Vi-

tebskas guberņā, kuras sastāvā bija 

tā laika Krustpils pagasts un to izda-

rīja Indriķis Stukuls – mecenāts, kul-

tūras dzīves atbalstītājs. Viņš saņēma 

cariskās Krievijas Zemkopības minis-

trijas diplomu par pirmā zemnieka 

parka iestādīšanu. 

Zīlānu bibliotēkas vadītāja
Anna Lazdāne

Biedrība „InSpe” realizējusi divus projektus

Notikušas jauniešu apmācības 
„Atver durvis sadarbībai”

Zīlānos uzsākts veidot 
„Mazās Māras lielais 
notikumu parks”

11. septembra rītā Krustpils pa-

matskolas 5. klases skolēni ar audzi-

nātājām Sanitu un Ilzi devās pārgā-

jienā.

No skolas līdz Dabas parkam 

Laukezers izradās ir turpat 11 km., kas, 

enerģiski un braši soļojot, tika pie-

veikti 2 stundās un 40 minūtēs. Ru-

dens klātbūtne lika par sevi manīt – 

dālijas, āboli, sēnes, gaiss un vējš, kas 

liek te aizpogāt, te atpogāt jaku. Par 

veicamo kilometru daudzumu tika 

aizmirst, jo tos īsināja kopīgas dzies-

mas, mīklu minēšana un skolotāju 

stāsti par  Krustpils novadu.

Pie ezera gādīgie vecāki sagaidīja 

ar ugunskuru. Kopīgi cepām desi-

ņas, spēlējām bumbu un SUPojām. 

Bērni raksta:

  Mēs smējāmies daudz! (Andris)

  Tas bija ilgi un forši! (Daniels L.)

  Neaizmirsīšu SUPošanu un no-

ietos vairāk nekā tūkstoš soļus! (Ed-

munds)

  Pumpēt SUP dēļus bija grūti! (Kris-

tiāns)

  Bija ļoti jautri un interesanti! (Ane-

te)

  Novēroju, ka daži klasē ir ātri gājēji, 

bet daži lēni gājēji.

  Visi bijām priecīgi un ēdām visu ko 

varējām! (Daniels K.)

  Laukezerā ir daudz mazu zivtiņu 

un tas ir 20 m dziļš. (Elīna)

Ar rudenīgiem sveicieniem
Krustpils pamatskolas 5. klase

Krustpils pamatskolas 
„RUDENS PARGĀJIENS”
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Par godu Bērnu tiesību aizsar-

dzības konvencijas ratifi cēšanas 

30 gadu jubilejai tiesībsargs 2019. 

gada pavasarī organizēja konkursu 

skolu jauniešiem „Esi radošs – #Ra-

diLikumu!” . Konkursa galvenais uz-

devums bija izstrādāt Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma pantus jaunie-

šiem draudzīgā valodā.

Tiesībsargs saņēma konkursa 

darbus no 18 pamatskolu koman-

dām un 5 vidusskolu komandām 

no dažādām Latvijas pilsētām un 

novadiem, tajā skaitā arī no Brāļu 

Skrindu Atašienes vidusskolas 11. 

klases (2019./2020. akadēmiskajā 

gadā 12. klase) komandas „Ikvie-

nam ir tiesības zināt savas tiesības” 

komandas kapteine – skolotāja 

Lidija Lazdāne, komandā: Ralfs Za-

lāns, Betija Rubina, Diāna Gabrano-

va, Gints Dombrovskis. 

Skolēniem bija jāizpilda divi uz-

devumi: jāpārveido noteikti Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma panti 

jauniešiem saprotamā un draudzī-

gā valodā un otrs – jāizveido radošs 

darbs video, komiksa vai citā inte-

resantā formātā par kādu no bērnu 

tiesībām.

Konkursā no vidusskolu ko-

mandām 2. vietu ieguva Rīgas 

Kultūru vidusskolas 11.a kla-

ses komanda „Astoņkājis”, bet 

3. vietu dala Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas 11. klases 

(2019./2020. akadēmiskajā gadā 

12. klase) komanda „Ikvienam ir 

tiesības zināt savas tiesības” un 

Rēzeknes 2. vidusskolas 11. klases 

komanda „2+1 (divi plus viens)”.

6. septembrī notika Bērnu tiesī-

bu aizsardzības likumu jauniešiem 

draudzīgā valodā atklāšanas pasā-

kums. Lai labāk izprastu Bērnu tie-

sību aizsardzības likumā iekļautos 

principus, pasākumā bija četras 

meistarklases – darbstacijas, kurās 

jaunieši apguva dzīvei noderīgas 

prasmes, ko vadīja Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta, 

Neatliekamās medicīniskās palī-

dzības dienesta, Sadales tīkla pār-

stāvji un Rimi Gardēdes.

Tiesībsargs uzskata, ka dalība 

šādos konkursos palīdz jaunie-

šiem vairot ne vien savas zināša-

nas un izpratni par savām tiesī-

bām, bet arī izpaust savus talantus 

un parādīt to, kas viņiem ir svarīgs 

un aktuāls.

Informāciju sagatavoja 
Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Justīne Iie

Krustpils novada pašvaldības 

konferenču zālē norisinājusies 

ikgadējā konference, kurā tikās 

Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesī-

tes, Aknīstes novadu un Jēkab-

pils pilsētas pedagogi. Konfe-

rences pirmajā daļā pedagogi 

tika informēti par aktualitātēm 

izglītības nozarē, kā arī klausījās 

K. Oganisjanas lekciju „Starpdis-

ciplinārās mācības aktuālo kom-

petenču veicināšanai“. 

Savukārt konferences otrajā daļā 

pedagogus uzrunāja pašvaldību 

pārstāvji, tajā skaitā arī Krustpils no-

vada domes priekšsēdētājs Kārlis Pa-

bērzs. Tika sveikti arī pedagogi, kuri 

apbalvoti ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas Pateicības un Atzinības 

rakstiem. IZM Pateicību „Par peda-

goģiskā darba ieguldījumu un pie-

derības apziņas veidošanu Krustpils 

novadā” saņēma Sūnu pamatskolas 

skolotāja Skaidrīte Neimane. 

Tāpat ar stāšanos amatā tika su-

mināti jaunie pedagogi, kā arī jaunā 

Jēkabpils 3. vidusskolas direktore – 

Ligita Anševica un Sūnu pamatsko-

las direktore Inese Ziediņa.

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Justīne Iie

Augusta beigās pieredzes ap-

maiņā par ezeru apsaimnieko-

šanu, Krustpils novadā viesojās 

Vidzemes ezeru apsaimniekotāji: 

pašvaldības aģentūra „ALDA”, bied-

rība „Katvaru ezers”, biedrība „Lādes 

ezers”, biedrība „Āsteres ezers”, Dzi-

ļezera biedrība, biedrība „Mālpils 

zivis”, biedrība „Lielais Līdēris”, Ma-

donas makšķernieku klubs, Kāla 

ezera padome un pārstāvji no 

Makšķerēsanas kartes.lv. 

Ezeru apsaimniekotāji tikās ar 

Krustpils novada Vides un civilās 

aizsardzības dienesta vadītāju Il-

māru Lukstu un Civilās un vides 

aizsardzības speciālistu Vitoldu 

Drozdu. Viesiem prezentācijas vei-

dā tika stāstīts par Baļotes ezeru 

un tā apsaimniekošanu – ikdienas 

darbiem, kas ir padarīts, kas plāno-

jās. Tāpat tika stāstīts par rastajiem 

risinājumiem saistībā ar licencēto 

makšķerēšanu un zivju sugām eze-

rā, to pavairošanu.  

Pēc prezentācijas, neformālā 

gaisotnē, viesi dalījās ar savu piere-

dzi, uzdeva sev interesējošus jautā-

jumus saistībā ar ikdienas darbiem 

ezera apsaimniekošanā un devās 

nelielos izbraucienos ar laivu pa 

Baļotes ezeru, apskatot ezera pla-

šumus un burvību arī dzīvē. 

Krustpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Justīne Iie

30. augusta vakarā biedrība „KRO-

KUS”, popularizējot sportiski aktīvu 

un veselīgu dzīvesveidu, aicināja 

Krustpils novada un apkārtējo nova-

du iedzīvotājus piedalīties skrējienā 

„Krustpils skrējiens”. Pirmajā biedrī-

bas rīkotajā tautas sporta pasākumā 

piedalījās kupls dalībnieku pulks no 

Krustpils novada, tuvākiem un arī 

tālākiem novadiem. Dalībnieki ie-

radās arī no Jēkabpils, Aizkraukles, 

Pļaviņām, Līvāniem un Gulbenes, 

aizveda skaistos kausus ar KROKUS 

un Krustpils novada simbolikas ele-

mentiem, vērtīgas grāmatas, kas tika 

saņemtas dāvanās,   arī uz minēta-

jām pilsētām. 

Skrējiens bija veltīts jaunā velo un 

gājēju celiņa atklāšanai no Zīlāniem 

līdz  pansionātam „Jaunā Muiža”. Par 

to klātesošo uzrunā stāstīja Krust-

pils novada domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs. Viņš novēlēja, lai šis 

skrējiens kļūst par ikgadēju pasāku-

mu un solīja tam atbalstu turpmāk. 

Skrē jēju iesildīšanos vadīja viens no 

vadošajiem Latvijas garo distanču 

skrējējiem Anatolijs Macuks, kurš bija 

arī skrējiena absolūtais uzvarētājs.

Pa jauno gājēju un velo celiņu ri-

sinājās skrējiens. Starts bija laukumā 

pie estrādes „Mārdadzis”. Bērni   vei-

ca 800 m, bet pieaugušie – 4,5 km 

distanci.  Bērnu distancē startēja un 

fi nišēja 19 meitenes un 16 zēni, kopā 

35 bērni. Jauniešu un pieaugušo fi -

nišētāju kopskaits 4,5 km distancē 

bija 72. Pirmo vietu ieguvēji savās 

grupās: Laura Kallase, Kristers Eksnis, 

Kitija Elksne, Svens Spēks, Eva Žilde-

Rudzīte, Markus Urtāns, Jūlija Vēvere, 

Anatolijs Macuks, Anita Šteinberga, 

Aigars Rublis. Otro vietu ieguvē-

ji – Diāna Pastare, Andris Ruhmans, 

Loreta Meikšāne, Donats Urtāns, An-

nija Degtereva, Renārs Vasiļjevs, Ilze 

Pastare, Kaspars Kravalis, Elza Rūsiņa, 

Antis Zunda. Trešais pjedestāla pakā-

piens skrējienā tika Amandai Antevi-

čai, Rodrigo Reinfeldam, Madarai Tu-

riņai, Naurim Pinnem, Laurai Nikolai 

Pinnei, Inetai Jerofejevai, Jānim Je-

rofejevam, Aldai Vulānei, Guntaram 

Straumem.

Atsaucība no dalībnieku puses 

bija necerēti liela, un noslēgumā 

mēs, biedrības „KROKUS” dalībnieki, 

organizatori, saņēmām tik daudz 

siltu un sirsnīgu pateicības vārdu 

no dalībniekiem, ka   tas iedvesmo   

domāt par tradīcijas turpināšanu. 

Paldies  visiem dalībniekiem un līdz-

jutējiem,  un arī brīvprātīgajiem palī-

giem! Mēs visi kopā radījām lielisko 

atmosfēru, ko  vēl spilgtāku darīja lie-

liskais un atraktīvais pasākuma vadī-

tājs, Krustpils novada pašvaldības iz-

pilddirektors Raimonds Spēks,  kā arī 

ugunskurs un garšīgā kopīgi baudītā 

zupa, kad tumsa jau bija iestājusies. 

Prieks par kopā būšanu, iegūtām 

godalgotām vietām un arī par fi nišu, 

lieliskajiem laika apstākļiem, prieks 

par aktīvo nedēļas nogali pirms jau-

nā mācību gada!

Biedrības „KROKUS“ atbalstītāji 

šajā pasākumā bija Krustpils nova-

da pašvaldība, Kūku pagasta pār-

valde, SIA „Krustpils”, SIA „AJV grupa”,  

z/s „Avotiņi”. Paldies par atbalstu!

Tiekamies „Mārdadzī” nākamgad 

augusta pēdējās piektdienas vakarā! 

Aija Rogāle
Sporta biedrības „KROKUS” 

pārstāve

Novadu un pilsētas 
pedagogi tiekas 
ikgadējā konferencē

Pirmais „Krustpils skrējiens“ pulcē 
vairāk kā 100 dalībniekus

Vidzemes ezeru 
apsaimniekotāji 
pieredzes apmaiņā 
apmeklē Baļotes ezeru

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 
iegūst 3. vietu tiesībsarga konkursā 
„Esi radošs – #RadiLikumu!”
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Aizvadīti 3. Krustpils no-

vada Grāmatu svētki, kas 

šoreiz notika Vīpes pagastā. 

Svētkus ieskandināja Rīgas 

Latviešu biedrības bērnu 

vokālās studijas „Knīpas un 

Knauķi” dalībnieki, dāvinot 

improvizētu svētku kūku. 

Svētkus apmeklēja arī Pepi-

ja. Bija SIA „Virja LK” grāma-

tu galds, kur varēja nopirkt 

grāmatas.

 Vīpē ciemojās „Ceļojošā 

Dzejoļu veikala” smaidīgā 

pārdevēja dzejniece Evija 

Gulbe. No pārpilnā „Dzejoļu 

veikala” viens pēc otra ripo-

ja dzejolīši – apaļi un koši 

kā rudens āboli. Spējām 

tik ķert! Dažs pārvērtās par 

dusmīgu pūpēdi, cits par 

simtkāji, bet vēl cits – krā-

sainā varavīksnē.

Bija iespēja piedalīties 

radošajās darbnīcās „Hen-

nas zīmējumi”, „Dari un radi”, 

„Kad akmens atdzīvojas” un 

„Jautrās fi gūras jeb veiklo 

pirkstiņu skola”.

Svētku apmeklētājus 

priecēja Burbuļu ballīte. 

Bija iespēja nobaudīt Vīpes 

omes gardo zupu.  

Maija Kulakova, prezen-

tējot savu grāmatu, dalījās 

pavārmākslas gudrībās. 

Grāmatu autors   Ainārs 

Kadišs aizraujoši stāstīja par 

saviem piedzīvojumiem da-

žādās valstīs un situācijās, 

turklāt – bagātīgi ilustrējot 

ar paša uzņemtajiem foto-

attēliem. 

Aktiera Mārtiņa Vilso-

na lasītās rakstnieka Kārļa 

Skalbes pasakas, ietērptas 

komponista Jāņa Lūsēna 

muzikālajās ilustrācijās, ie-

veda ikvienu īpašā senatnes 

atmosfērā, radot neatkārto-

jamas izjūtas.

Skalbes pasakas ir lat-

viešu literatūras zelta 

fonds. Kurš gan nezina 

„Kaķīša dzirnavas“, „Pasaku 

par vērdiņu“, „Kā es brau-

cu Ziemeļmeitas lūkoties“. 

Aktiera Mārtiņa Vilsona 

balsī un stāstījumā pasakas 

atdzīvojās. To tēli nevilšus 

kļuva par mums tuviem un 

zināmiem prototipiem, it 

kā tie būtu mēs, par kuriem 

rakstījis Skalbe. Īpašu tēlai-

nību stāstījumam piešķīra 

Jāņa Lūsēna improvizācijas 

uz gadu gaitās sakrātajiem 

mūzikas instrumentiem. 

Tas bija kā ceļojums Kārļa 

Skalbes pasaku smalkajā 

pasaulē vienotā izpildītāju 

ansamblī.

Sirsnīgs paldies visiem, 

kas palīdzēja sarīkot šos 

svētkus. Paldies arī visiem 

svētku dalībniekiem un 

apmeklētājiem.

Vīpes pagasta 
bibliotēkas vadītāja

Inese Daukste-Sproģe 

Norisinājušies III Krustpils novada Grāmatu svētki

Pēc saulainas, piedzīvoju-

miem bagātas vasaras, līdz ar 

septembra atnākšanu, skolu 

atkal piepilda bērnu čalošana 

un pedagogu rosība. Zinību 

dienā mūsu skola jauno mā-

cību gadu uzsāka kā Antūžu 

pamatskola, kurā, tāpat kā 

līdz šim, tiek īstenotas vienīgi 

speciālās izglītības program-

mas. Uzsākot jauno mācību 

gadu, ar jaunu darba sparu 

sākām īstenot kopīgi izsap-

ņotos sapņus dzīvē. Ar ini-

ciatīvas „Latvijas skolas soma“ 

atbalstu saulainā septembra 

dienā visi kopīgi devāmies 

mācību ekskursijā uz lielisku 

vietu, kur pavadīt aizraujošu 

dienu visiem kopā – izklaides 

parku „Avārijas Brigāde”. Iz-

klaides parkā katram ne vien 

tika nodrošināta iespēja ie-

saistīties dažādās aktivitātēs, 

bet arī rosinājums darboties 

radošajās darbnīcās un pildīt 

skolotāju sagatavotos uzde-

vumus, atkārtot zināšanas 

literatūrā par apgūtajām lite-

rārajām un tautas pasakām, 

kā arī sporta stundās gūtās 

prasmes un iemaņas pārbau-

dīt nestandarta situācijās. Visi 

izglītojamie ne tikai apskatīja, 

izbaudīja, eksperimentēja, iz-

kustējās un guva labas emo-

cijas ikdienai, bet arī, vērojot 

izklaides parka krāšņumu, uz-

zināja daudz interesantu fak-

tu gida pavadībā, kā arī rado-

šajās darbnīcās veidoja glez-

nas un oriģinālus laikmetīgās 

mākslas darbus no dabas 

materiāliem, mācījās noteikt 

objektu augstumu, kustības 

trajektoriju un pārvietošanās 

ātrumu, kā arī   iejutās dabas 

bagātību meklētāju lomā. 

Izglītojamie ne tikai izbaudīja 

virvju trasi Dinozauru takā, lā-

zertaga cīņas, velokartus, ka-

meršļūkšanu, lielo lecamspil-

venu, bet arī pildīja dažādus 

uzdevumus, ko sarūpējuši 

pedagogi – tā bija iespēja 

iepazīt visaptverošus jautā-

jumus. Šis pasākums mums 

visiem sagādāja lielu prieku 

un pozitīvo emociju lādiņš 

aktivizēja atbildīgu līdzdalī-

bu mācību un ārpus stundu 

darbam skolā. Dienas noslē-

gumā visi sajutāmies pieku-

suši, bet ļoti laimīgi par ie-

spēju kopā baudīt šo skaisto, 

brīnumaino dabas pasauli, 

no visas sirds esam pateicīgi 

Izklaides parka „Avārijas Bri-

gāde” saimei,  kura parūpējās 

par to, lai šo jauko laimes sa-

jūtu izdodas piedzīvot ikvie-

nam aktivitātēs iesaistītajam 

bērnam. Paldies sakām arī 

Jēkabpils Autobusu parkam! 

Atgriežoties skolas ie-

rastajā ritmā, katrs skolēns 

izdarīja secinājumus par 

aktivitātēm un izjūtām, tika 

rosināts zīmēt vai rakstīt at-

sauksmes par piedzīvoto, 

vai arī izteikt priekšlikumus 

skolas sajūtu takas piln-

veidošanai. Katrā izglītības 

programmu grupā bērni, 

atbilstoši spējām, iesaistījās 

atgriezeniskās saites aktivi-

tātēs. Labo darbu maratona 

sienu skolā tagad rotā bēr-

nu krāšņo zīmējumu galeri-

ja. Sirsnīgas atziņas lasāmas 

izglītojamo domrakstos, ku-

ros pēdējā teikumā paustā 

doma ir... es ļoti gribu uz tu-

rieni aizbraukt atkal nākoš-

gad. Lūk, daži citāti:

– Visas atrakcijas bija intere-

santas, ekskursijas beigās biju 

piekususi un laimīga. Sanija, 

3.b

– Ekskursija bija interesan-

ta. Man ļoti patika brauciens 

ar vilcieniņu caur Rūķīšu cie-

matu un jautrie karuseļi. Kris-

taps, 3.b

– Patika, ka pats varēju sē-

dēt pie stūres „rotaļu mašīnai” 

un stūrēt. Eriks, 3.b

– Bija jautri braukt visiem 

kopā ekskursijā. Vizinājos ar 

karuseļiem, velokartiem, vilcie-

niņu. Margarita, 3.b

– Ļoti jauka, brīvā dabā 

pavadīta diena. Ļoti patika 

jauniešu labais noskaņojums 

un aktivitāte, piedaloties visās 

iespējamās atrakcijās. Paldies! 

Skolotāja Iveta Zemīte

Anketās par pavadīto 

dienu atrakciju parkā, sko-

lēni atzina, ka ir ievērojuši 

ikvienam bērnam izskaid-

rotos „Iekšējās kārtības no-

teikumus”, kā patīkamākās 

aktivitātes visbiežāk norā-

dīja braucienu velokartu 

trasē un pārbaudījumus 

šķēršļu trasē, kā neierastā-

ko – aizraujošos braucie-

nus virtuālajā realitātē, bet 

kā grūtāko – braucienu ar 

katamarānu. Arī Olimpis-

kajā dienā, kad visi pulcē-

jāmies uz kopīgu vingro-

šanu, grupu vingrojumu 

kompleksos un izvēlētajos 

priekšnesumos tika ietverti 

elementi no atrakciju par-

kā gūtās pieredzes.

Aizvadītā mācību gada 

pēdējā nedēļa mūsu sko-

lā tika veltīta Sajūtu takas 

projektēšanai un izveidei. 

Kopīgā darbā tika attīstīta 

skolēnu radošā un praktiskā 

darba pieredze, akcentēta 

piederības sajūta savai skolai, 

attīstītas skolēnu sadarbības 

prasmes ar citiem skolēniem 

un pieaugušajiem, veidojot 

atbildības sajūtu un prasmi 

strādāt komandā. Patlaban 

var doties takā pat ar basām 

kājām un izbaudīt dažādās 

sajūtas, ko pēdām rada egļu 

un priežu čiekuri, smiltis, ak-

mentiņi, sūnas, mizu mulča, 

kastaņi, zīles un citi dabas 

materiāli. Pēc izklaides parka 

apmeklējuma radušās jau-

nas idejas trases uzlabošanai, 

tiek meklēti risinājumi ieceru 

īstenošanai. Arī mēs, skolas 

darbinieku saime, priecāja-

mies par ikviena bērna sa-

sniegumiem un izaugsmi 

un novēlam, lai arī turpmāk 

mums visiem pietiek spēka 

realizēt savas ieceres, lai pie-

pildās skaistākie sapņi gan 

skolēniem un pedagogiem, 

gan jums, cienījamie vecāki!

Antūžu pamatskolas
direktora vietniece izglītības 

jomā Aija Ozoliņa

Mācību gada sākums Antūžu pamatskolā
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17. septembrī 748. Sūnu 

mazpulka mazpulcēni de-

vās ciemos pie Krustpils 

novada, Vīpes pagasta uz-

ņēmējiem – Aijas un Gunta 

Ozoliņiem, lai iepazītos ar 

stādaudzētavas „Meža Ra-

sas” darbību.

Stādaudzētava ir 13 ha 

liela un piedāvā plašu augu 

sortimentu – tūjas, kadiķus, 

rozes, ziemcietes, lapu ko-

kus u.c. Ekskursijai atvēlētais 

laiks paskrēja nemanot, jo 

saimnieks Guntis ļoti inte-

resanti un ar humoru prata 

mazpulcēniem skaidrot sa-

režģītas uzņēmējdarbības 

lietas. Prieks ciemoties pie 

tik atsaucīgiem uzņēmē-

jiem! Paldies par jauko uz-

ņemšanu! Paldies personīgi 

Aijai un Guntim un viņu dē-

lam Tomasam!

748. Sūnu mazpulka 
vadītāja  Daina Kalve

 11. septembrī skolā vie-

sojās amatnieces Ingrīda 

Degtjarova un Andra Prie-

de no biedrības „Ūdenszī-

mes“.

Projekta NR. 8.3.5.0/16/I/

001 „Karjeras atbalsts vis-

pārējās un profesionālās iz-

glītības iestādēs“ ietvaros 

3.–5. kl. skolēniem bija ie-

spēja iepazīt stikla apstrā-

des amatu, rotu un dizaina 

priekšmetu gatavošanas 

spe cifiku, kā arī pašiem dar-

boties „Saules ķērāju darb -

nīcā“. 

Paldies amatniecēm!

Sūnu pamatskolas 
kolektīvs

2019. gada 20. septembrī Variešu sākumskolā norisinājās Olimpiskās dienas vingro-

šana. Sporta zālē sapulcējās gan pirmsskolas audzēkņi, gan skolēni, kā arī pedagogi un 

auklītes. Vingrošanu vadīja vecāko klašu skolnieces Emīlija un Nika. Mūzikas pavadījumā 

izvingrojāmies un tad izveidojām olimpiskos apļus. Paldies visiem par aktīvo līdzdalību.

Variešu sākumskolas skolotāja Evita Prokofjeva

Olimpiskā diena Variešu 
sākumskolā 

Sūnu pamatskolu apmeklē biedrība 
„Ūdenszīmes“ 

Sūnu 748. mazpulks 
apmeklē stādaudzētavu 
„Meža Rasas“

Skaistā, saulainā 12. sep-

tembra dienā pansionāta 

„Jaunāmuiža” 27 klienti 

kopā ar sociālā darba spe-

ciālistiem devās ekskursijā 

uz Aglonu un Kristus kara-

ļa kalnu Aglonas pagastā. 

Aizejošās vasaras siltuma 

lutināti izbaudījām šo pa-

sākumu! Aglonas bazilikā 

ieradāmies pirms plkst. 

12:00, kad tur sākas svētā 

mise, kurā bija iespēja pie-

dalīties arī mums. Jo īpaši 

aizkustinoša šī mise bija 

tāpēc, ka priesteris, uzzinā-

jis, no kurienes esam iera-

dušies, aizlūdza par mums 

klātesošajiem un visiem 

“Jaunāmuiža” pansionāta 

iemītniekiem. Izstaigājām 

Bazilikas apkārtni un visi 

kopā uzkavējāmies pie Svē-

tavota. 

Vēlāk braucām uz Kris-

tus karaļa kalnu. Parks 

mūs priecēja ar skaistajām 

skulptūrām, interesanti iz-

veidotajiem dārziem un 

pārdomātajām vides objek-

tu grupām. Katrs celiņš un 

tiltiņš atklāja skatam arvien 

jaunas kompozīcijas! Kal-

na atpūtas vietā ieturējām 

maltīti brīvā dabā.  Iespai-

diem un pozitīvām emoci-

jām pilni devāmies mājās. 

Kā izteicās paši klienti – 

esam saguruši, bet priecīgi 

par jauki pavadīto dienu un 

gūto prieku!

Kopš augusta beigām 

pansionāta klienti pulcējas 

kopīgai laika pavadīšanai 

un ēdiena gatavošanas 

iemaņu atsvaidzināšanai 

kulinārijas nodarbībās. Šīs 

nodarbības vada sociālā re-

habilitētāja, kurai palīdz vir-

tuves vadītāja un interešu 

pulciņa vadītāja. Patīkamā 

atmosfērā, skanot mūzikai 

un kopīgi pajokojoties, ie-

mītnieki gatavo kādu ēdie-

nu.  Kopīga darbošanās 

palīdz iepazīt vienam otru, 

iejusties sabiedrībā, parādīt 

savas prasmes vai iemācī-

ties jaunas. Ja nu kādu brīdi 

rasola griešana nogurdina, 

dalībnieki izkustina kājas 

kopīgā dejā. Ir prieks savām 

rokām gatavoto nogaršot 

pašiem un uzcienāt pārē-

jos! Šīs nodarbības lieliski 

palīdz cilvēkam ātrāk adap-

tēties jaunajā vidē.

Pie mums 21. septembrī 

notika arī Sirds veselības 

diena. Tā tika organizēts 

pateicoties projektam „Ve-

selības veicināšanas un sli-

mību profi lakses pasākumi 

Jēkabpilī” (projekta identifi -

kācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049). 

Pansionāta „Jaunāmuiža” 

klientiem, darbiniekiem un 

visiem interesentiem bija 

iespēja noklausīties kar-

diologa lekciju, ieteikumus 

sirds veselības uzturēšanai 

un uzlabošanai, individuāli 

aprunāties un uzdot sev in-

teresējošus jautājumus par 

sirds veselību, kā arī noteikt 

holesterīna un glikozes lī-

meni, izmērīt asinsspiedie-

nu un ķermeņa masas in-

deksu. Pasākumu organizē-

ja Žanete Tiltiņa, veselības 

veicināšanas koordinētāja 

Jēkabpils pilsētas pašvaldī-

bā.

Mūsu klienti pasākumu 

apmeklēja kuplā skaitā un 

labprāt izmantoja iespēju 

aprunāties ar speciālistiem, 

uzzināt, kā rūpēties par 

savu veselību.

Vēlam arī Jums visiem 

saulainu un prieka pilnu šo 

rudeni!

p/a „Jaunāmuiža” sociālā 
darbiniece 

Skaidrīte Miežāne
Foto: Skaidrīte Miežāne

Iekrāsojam rudeni „Jaunajā Muižā” 
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Nez no kurienes 
uzradies tas –
Klēpī ievēlies 
kamoliņš mazs.
Saulē sārti 
vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi 
maz vēlēties drīkst!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 
3 jaundzimušie –
2 zēni un viena 
meitene.
Sirsnīgi sveicam 
vecākus un vēlam 
izturību! Lai bērniņi 
aug veseli un laimīgi! 

Es būšu Tev pasaka, kas 
pamostas dzīvē,
Kā putns, no nevaļas, ko 
palaižu brīvē,
Tāda, kas Tavu sirdi 
vien silda,
Lai Tavu dzīvi mīla šī 
pilda! (I. Sitale)

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas trīs 
laulības.
Sirsnīgi sveicam ar 
skaisto notikumu! Lai 
Jūsu mīlestība ir tīra 
un mūžīga!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā
OKTOBRĪOKTOBRĪ

Aiz laikiem, aiz 
mūžības senas, 
Sauc nebeidzams 
sapņu ceļš kluss,
Un ceļā šai nebūs vairs 
bēdu, 
Lai dvēsele dziesmu 
tev dzied.
(A. Niedra)

KRUSTPILS 
NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

NARTIŠA DZIDRA 
16.01.1962.– 04.09.2019.

STAĢĪTE MIRDZA 
18.09.1943.– 06.09.2019.

VĀRGULE BIRUTA 
13.09.1937.– 05.09.2019.

GROŠTEINE AGRIPINA 
29.06.1933.– 07.09.2019.

EGLĪTIS JĀNIS 
31.08.1951.– 08.09.2019.

SPRINDŽUKS ĒVALDS 
10.07.1950.– 01.09.2019.

BAIKOVS PĒTERIS 
02.01.1929.– 08.09.2019.

KĀPOSTIŅA SKAIDRĪTE 
27.02.1940.– 11.09.2019.

BABČONOKA JEĻENA 
01.12.1945.– 17.09.2019.

LAZDIŅA ELGA 
10.07.1947.– 16.09.2019.

SLĪPĀ DZINTRA 
06.10.1944.– 18.09.2019.

DAUBURS VIKTORS 
25.07.1945.– 22.09.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

VĪPES PAGASTĀ
4.oktobrī 
plkst. 16.00 Vīpes 
klubā ikgadējā Senio-
ru pēcpusdiena „Lī-
venhofas muzikantu” 
pavadībā. 

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
4.oktobrī 
plkst. 20.00 Krust-
pils pagasta kultūras 
namā Spunģēnos 
grupas „LATVIAN 
BLUES BAND„ kon-
certs. Biļetes iepriekš 
pārdošanā Krustpils 
pag.k.n., zvanot uz 
t.26607259. Biļetes 
cena 18.00 eiro. 

MEŽĀRES 
PAGASTĀ 
5.oktobrī 
plkst.15.00 Mežāres 
kultūras namā pen-
sionāru pēcpusdiena 
„Siltajām dvēselēm”

VARIEŠU 
PAGASTĀ
26.oktobrī 
plkst. 13.00 Antūžu 
kultūras namā senioru 
atpūtas pēcpusdiena 
„Līvenhofas muzikan-
tu“ pavadībā. Līdzi 
ņemam labu noskaņo-
jumu un nelielu gro-
ziņu. Transportu un 
dalību pieteikt Anitai, 
tel. 26321351.

Krustpils pagasta kapsētās
12. oktobrī
Plkst. 12.00 – Irbenieku kapsētā
Plkst. 15.00 – Ķaupu kapsētā
Plkst. 16.00 – Grīvas kapsētā
Plkst. 17.00 – Melderu kapsētā
 
Variešu pagasta kapsētās 
12. oktobrī 
Plkst. 14.00 – Rusuļu kapsētā
Plkst. 15.00 – Baltgalvju kapsētā
Plkst. 16.00 – Trākšu kapsētā
Plkst. 17.00 – Bauru kapsētā
Plkst. 18.00 – Antūžu kapsētā

Kūku pagasta kapsētās 
19. oktobrī 
(ar Krustpils ev. lut. draudzes mācītāju 
E. Bērziņu un Kūku pagasta sieviešu 
vokālo ansambli „Minima“)
Plkst. 16.00 – Smanu kapsētā 
Plkst. 17.00 – Kondrātu kapsētā 
Plkst. 18.00 – Pupenu kapsētā 
20. oktobrī 
Plkst. 16.00 – Sūnu kapsētā 
Plkst. 17.00 – 
Dēļdruvu kapsētā  
Plkst. 18.00 – 
Catlakšu kapsētā

KŪKU PAGASTĀ
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zīlānietis”, 
ceturtdienās plkst.20.30, 
vadītāja Ilmārs Dreļs, tālr. 29128199
Sieviešu vokālais ansamblis „Minima”, 
ceturtdienās plkst. 17.30, vadītāja Maija 
Kondrāte, tālr. 26126153
Teātra draugu kopa „Patapa”, pirmdienās 
plkst.19.00, 
vadītāja Aija Rancova, tālr. 22386621

Kūku pagasta kultūras darba organizatore 
Dace Braune, tālr. 27875847 

AICINĀM IEDEGT RUDENĪGĀS 
PIEMIŅAS SVECES

KRUSTPILS PAGASTĀ
Jauktais vokālais ansamblis „Krustpils” 
(vadītāja Gunta Dābola, mēģinājums 
1. novembrī plkst.19.00)
Amatierteātris „Savējie” (vadītāja Aija Vetere, 
mēģinājums 1. oktobrī plkst.19.00)
Jauniešu teātra grupa „Spārni” (vadītāja 
Sarmīte Upelniece, mēģinājums 1. oktobrī plkst. 
18.00)
Bērnu teātra grupa „Spārniņi” (vadītāja Sarmīte 
Upelniece, mēģinājums 1. oktobrī plkst.16.00). 
Krustpils pagasta kultūras darba organizatore 

Anita Ozoliņa, tālr. 26607259

VĪPES PAGASTĀ
Otrdienās plkst. 16.30 bērnu (no 5 līdz 12 gadi) 
vokālajā ansamblī „Zili brīnumi”, vadītāja Inna 
Kokmane
Otrdienās plkst. 18.00 dāmu tautiskajā deju 
kopā, vadītāja Inita Gādmane
Piektdienās plkst. 16.00 tautas mūzikas 
instrumentu spēles ansamblī un folkloras kopā 
„Lākači”, vadītāja Agnese Lukjanova
Pirmdienās plkst. 18.00 notiek vingrošanas 
nodarbības (maksas pakalpojums) 

Vīpes pagasta kultūras darba organizatore 
Kristīne Zvirbule, tālr. 29243812 

ATAŠIENES PAGASTĀ
Jauniešu deju kolektīvs „Zvirbuļi” vadītāja 
Līga Strode
Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs 
„Pelēni”, vadītāja Rudīte Beinaroviča
1 – 5. klašu deju kolektīvs 
„Zvirbulēni” vadītāja Betija Rubina
Vidējās paaudzes deju kopa  „Dance”, vadītāja 
Dace Broka
Senioru dāmu deju kolektīvs 
„Pīlādzītis”, vadītāja Rudīte Beinaroviča
Amatierteātris, vadītāja Jolanta Turka
Folkloras kopa „Vīraksne”, vadītāja 
Anita Gavare

Atašienes pagasta kultūras organizatore 
Vēsma Turkopole, tālr.  26464890

MEŽĀRES PAGASTĀ
Bērnu, jauniešu teātra pulciņš ,,Sapņotāji’’, 
vadītāja Aija Rancova
Pirmais mēģinājums 1. oktobrī plkst. 18.00; 
Mēģinājuma laiks otrdienās plkst. 18.00
Amatierteātris ,,Efekts’’, 
vadītāja Aija Rancova, tālr. 22386621
Pirmais mēģinājums 1. oktobrī plkst. 19.00; 
Mēģinājuma laiks otrdienās plkst. 19.00
Sieviešu deju kopa ,,Kamenes’’,
vadītāja Inita Gādmane, tālr. 28335326
Pirmais mēģinājums 3. oktobrī plkst. 17.00; 
Mēģinājuma laiks ceturtdienās plkst. 17.00
Mežāres pagasta kultūras darba organizatore 

Jūlija Orlova, tālr. 28681859

VARIEŠU PAGASTĀ
Amatierteātris „Servīze” – vadītāja 
Inita Beinaroviča.
Sieviešu vokālais ansamblis „Malduguns” – 
vadītāja Iveta Bērziņa
Skolēnu tautisko deju kolektīvs „Zaķīši”– 
vadītāja Līga Beinaroviča
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Zaķēni” – 
vadītāja Līga Beinaroviča
Bērnu teātra kolektīvs „Servīzīte” – vadītāja 
Līga Beinaroviča
Jauniešu teatralizētās dejas studija „Murka” – 
vadītāja Līga Beinaroviča
Līnijdeju kolektīvs „Variants” – vadītāja Elita 
Kalnieša 
Mēģinājumu dienas, pēcpusdienas vai vakarus 
sarunāsim pirmajā tikšanās reizē.

Variešu pagasta kultūras darba organizatore 
Anita Ruliete, tālr. 26321351

Nāc un iesaisties Krustpils novada Nāc un iesaisties Krustpils novada 
amatierkolektīvos!amatierkolektīvos!


