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Kā katru gadu, tā arī šogad 
notika Starpnovadu pirmsskolas 
bērnu deju kolektīvu sadancis. 
Šogad organizatora pienākumi un 
kolektīvu uzņemšana bija uzticēti 
Krustpils novada Atašienes kultū-
ras namam – pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvam “Pelēni” un to va-
dītājai Madarai Turkopolei.

Pasākums sākotnēji bija ie-
cerēts Atašienes kultūras namā 
“Annas sāta”, taču deju kolektīvu 
atsaucība bija tik liela, ka pasāku-
ma norises vietu nācās mainīt. Pal-
dies Mežāres kultūras namam par 
atsaucību un atvēlētajām telpām.

Uz sadanci “Mums ir pilna ista-
ba“ pieteicās 12 deju kolektīvi no 
tālākiem un tuvākiem novadiem 
un kopā vairāk nekā 200 dalīb-
nieki. Divi deju kolektīvi no Viesī-
tes – “Danceri” vecākā un jaunākā 
grupiņa – vadītāja – Sanita Ziemā-
ne, divi deju kolektīvi no Aknīstes 
– vadītāja Inta Mežaraupe, Jēkab-
pils novada Zasas deju kolektīvs 
“Solītis” – vadītāja Daiga Geidāne, 
Jēkabpils novada Ābeļu deju ko-
lektīvs – vadītāja Ieva Lāčplēse, 
Salas novada Biržu deju kolektīvs 
“Putnēni” – vadītāja Kristīne Pa-
zuha, Līvānu novada Jaunsilavas 
deju kolektīvs – vadītāja Madara 
Turkopole, Salas deju kolektīvs 
“Pumpuriņi” – vadītāja Vika Vana-
ga, Rīgas LU deju kolektīvs “Dancī-
tis” – vadītāja Ilze Dzene un, pro-
tams, paši organizatori – Krustpils 
novada Atašienes deju kolektīvs “ 
Pelēni” – vadītāja Madara Turko-
pole.

Dalību sadancī bija pietei-
kuši arī dejotāji no Sūnām, taču 
slimības dēļ kolektīvs uzstāties 
nevarēja, bet veselie dejotāji bija 
ieradušies kā apmeklētāji un bija 
aktīvi dalībnieki visās sadanča ak-
tivitātēs.

Liels paldies visiem kolektīvu 
vadītājiem un viņu palīgiem – au-
dzinātājām, auklītēm un vecākiem 
par atbalstu. Paldies JDK “Zvirbuļi” 
dejotājiem – Betijai, Kārlim, Ral-
fam, Diānai un Justīnei – par līdz-
dalību pasākuma organizēšanā. 
Paldies Atašienes senioru dāmu 
deju kolektīvam “Pīlādzītis” par 
pasākuma kuplināšanu.

Sadancis, protams nav kon-
kurss, tas ir koncerts sev un skatī-
tājiem, kā arī laba iespēja visma-
zākajiem dejotājiem gūt pirmo 
skatuves pieredzi un dejas prieku.

Atašienes kultūras darba 

organizatore 

Vēsma Turkopole

Pavasarīgs 
sveiciens svētkos!
Maza mana tēvu zeme –

Divu roku platumā,

Mīļa mana tēvu zeme – 

Divu roku siltumā.

(L.t.dz.)

Iestājies pavasaris, spīd saule, zeme atmodusies 
no ziemas miega, pavasara pirmie vēstneši 
sniegpulkstenītes, vizbulītes un krokusi. Daba 
uzņem straujāku dzīves ritmu, un arī mēs ikviens 
sasparojamies un dzīvojam līdzi visam gan 
ikdienā, gan svētku dienās.

Pavisam drīz, 4. maijā, atzīmēsim Latvijas 
Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas 
28. gadadienu. 4. maijs mums ir devis otru elpu. 
Atvēris ne tikai robežas, bet arī acis, sirdis un 
prātus. Tā ir tā mūsu brīvība. Atmodas laiku 
emocijas par 4. maiju – neviennozīmīgas. Tomēr 
jāsaka – lai arī dzīve ir izrādījusies sarežģītāka, 
nekā liekas, mums nav iemesla zaudēt 
optimismu.

4. maija svētku neatņemams pasākums – rīkot 
Baltā galdauta svētkus, kas ir iedibināta tradīcija 
cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, 
draugu, kolēģu vai kaimiņu lokā, apzināti svinēt 
savas valsts esību un godināt tos, kuri palīdzējuši 
to radīt un nosargāt, kopīgās sarunās radīt svētku 
sajūtu. Katram no mums ir ko teikt un stāstīt, 
un es aicinātu pateikt ko labu par to, kas notiek 
Latvijā, novadā, pagastā. Tieši labo, nevis kritizēt.

Svarīgi iesaistīt arī jauno paaudzi, lai viņu 
līdzdalība sabiedrības un valsts dzīvē veicina 
viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti. Jaunā 
paaudze jāuzrunā mūsdienīgi, inovatīvi un 
interesanti, ļaujot tikai pašai radoši izpausties un 
apliecināties.

Mēs ceļam savu valsti, mēs ceļam savu novadu, 
un neviens mums nevar traucēt, vienīgi mēs paši.

Priecīgus svētkus Jums un Jūsu ģimenēm!

Krustpils novada domes

priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa

Pirmsskolas bērnu deju Pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvi sadanco Krustpils kolektīvi sadanco Krustpils 
novadānovadā
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Krustpils novada pašval-
dība informē, ka tika pabeigti 
būvdarbi objektā “Labiekārto-
tas peldvietas atjaunošana pie 
Laukezera galvenās pludma-
les”, kas tika veikti projekta Nr. 
5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras 
izbūve un atjaunošana dabas 
parkā “Laukezers”” ietvaros. Būv-
darbu laikā tika atjaunota laipa 
ezerā, izbūvēta koka laipa un ap-
meklētāju plūsmas skaitītājs. 

Šobrīd uzsākti būvniecības dar-

bi nākamajam būvob-
jektam “Labiekārtotas 
peldvietas atjaunoša-
na pie Laukezera”, kā 
rezultātā tiks izbūvēta 
malkas nojume, at-
jaunotas kāpnes, at -
kri tumu urna, galds ar 
soliem, informācijas 
stendi, kā arī tiks uzstā-
dīts apmeklētāju plūs-
mas skaitītājs un da-

žādi vingrošanas aprīko-
jumi. 

Atgādinām, ka 
būvdarbus veic būv-
uzņēmējs SIA “Smart 
Energy”, pamatojoties 
uz iepirkuma Nr.KNP 
2017/34/ERAF rezultā-
tiem, savukārt būvuz-

raudzību veic SIA “LA Konsul-
tants”.

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

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa

Tālr. 27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Biedrība Lauku partnerība 
„Sēlija” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemša-
nas 5. kārtu Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam 19.2. 
pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas ievie-
šanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta 

projektu iesnieguma pieņemša-

na 2018. gada 21. maija līdz 2018.
gada 21. jūnijam. 

Sludinājuma kopsumma 

98 489.72 EUR. 1. Rīcība „ Darbs un 
pārticība” – EUR 80 898.31. 6. Rīcī-
ba „Draudzīga un atbalstoša dzīves 
vide” – EUR 17 591.41.

Projektu īstenošanas ter-

miņš. Ja tiek veikta būvniecība, te-
ritorijas labiekārtošana – divi gadi 
no Lauku atbalsta dienesta (turp-
māk LAD) lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu. Pārējiem projektiem pro-
jektu īstenošanas termiņš ir viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. 
aktivitātē “Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” un projektā pare-
dzēta attiecināmo izmaksu pozī-
cija „Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodroši-
nāšana” izmaksas, kas nepārsniedz 
15% no projekta kopējās attiecinā-
mos izmaksu summas, projekta īs-
tenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas no-

saukums un adrese. Biedrība 
Lauku partnerība „Sēlija” , Skolas 
iela 7– 24, Aknīste, Aknīstes no-
vads, LV – 5208.

Kontaktinformācija. Skaidrīte 
Medvecka, . Tālr. 26590352, e-pasts 
sk_medvecka@inbox.lv, Ieva Jāt-
niece, Tālr. 29548967, e-pasts ieva.
jatniece@gmail.com, mājas lapas 
adrese: www.partneribaselija.lv. 

Projekti iesniegšana. Projek-
tu iesniegums papīra formā divos 
eksemplāros un tā elektroniskā 
kopija, kas ierakstīta ārējā datu ne-
sējā, jāiesniedz Aknīstē, Skolas ielā 

7 –24 (tālr.26590352, 29548967). 
Projekta iesniegumus var iesniegt 
arī Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login vai 
elek troniskā dokumenta formā, 
parakstot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu un aplieci-
not ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajā kār-
tībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku 
atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.
gov.lv.

Rīcība. 1. Mērķis: „Sniegt at-
balstu uzņēmējdarbībai, vietējās 
produkcijas kvalitātes uzlabošanai 
un izplatībai”. 1. rīcība „Darbs un 
pārticība”.

Maksimālā viena projekta 

attiecināmo izmaksu summa. 50 
000 EUR; 100 000 EUR – ja iegul-
dījumi būvniecībā ir vismaz 70 % 
no projekta attiecināmo izmaksu 
summas.

Atbalsta intensitāte. 70% no 
kopējām attiecināmajām izmak-
sām, kopprojektiem – 80%. 

Atbilstošā MK Noteikumu 

Nr. 590 5. punktā minētā dar-

bība. 5.1.1. jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstī-
šanai, to realizēšanai tirgū un kva-
litatīvu darba apstākļu radīšanai; 
5.1.2. lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, to realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai; 5.1.4. darbinieku produktivitā-
tes kāpināšanai.

Rīcības apraksts. Atbalsts 
nelauksaimnieciskajai uzņēmēj-
darbībai, sociālajai uzņēmējdar-
bībai, NVO saimnieciskās darbī-
bas attīstībai, darbinieku produk-
tivitātes kāpināšanai, lauksaim-
niecības produktu pārstrādei. Citi 
pasākumi, kas atbilst konkrētās 
rīcības un LEADER programmas 
būtībai un nav pretrunā ar Minis-
tru kabineta noteikumiem. 

Rīcība. 4. Mērķis: „Atbalstīt 
sociālā atbalsta un integrācijas 
pasākumus dažādām sabiedrības 
grupām”. 6. Rīcība „ Draudzīga un 
atbalstoša dzīves vide” .

Maksimālā viena projekta at-

tiecināmo izmaksu 

summa. 19 500 EUR.
Atbalsta inten-

sitāte. 90% no ko-
pējām attiecināma-
jām izmaksām. 

Atbilstošā MK Noteikumu 

Nr. 590 5. punktā minētā dar-

bība. 5.2.1. vietējās teritorijas, to-
starp dabas un kultūras objektu, 
sakārtošanai, lai uzlabotu pakal-
pojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību; 5.2.2. sabiedrisko 
aktivitāšu (tostarp apmācību un 
interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, 
sporta un citu brīvā laika pavadīša-
nas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts. Infrastruktū-
ra, aprīkojums un apmācības soci-
āli mazaizsargāto iedzīvotāju gru-
pu atbalstam – vecie cilvēki, cilvēki 
ar invaliditāti, cilvēki darba meklē-
jumos, sociāli neaktīvie iedzīvotāji. 
Kā arī infrastruktūra, aprīkojums 
un apmācības, kas adresētas bēr-
niem un jauniešiem. Citi pasāku-
mi, kas atbilst konkrētās rīcības un 
LEADER programmas būtībai un 
nav pretrunā ar Ministru kabineta 
noteikumiem.

Ar sabiedrības virzītu vietējās 
attīstības stratēģiju, rīcību mēr-
ķiem, plānotajām darbībām, pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozitīva 
atzinuma saņemšanai, projekta 
iesnieguma veidlapām var iepa-
zīties biedrības Lauku partnerība 
„Sēlija” birojā , adrese: Skolas iela 
7–24, Aknīste. Administratīvā va-
dītāja Skaidrīte Medvecka, e-pasts: 
sk_medvecka@inbox.lv; un izpild-
direktore Ieva Jātniece, ieva.jatnie-
ce@gmail.com kā arī Lauku atbal-
sta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv, biedrības mājas lapā www.
partneribaselija.lv un novadu mā-
jas lapās www.akniste.lv; www.
viesite.lv www.krustpils.lv www.
jekabpilsnovads.lv ; www.salasno-
vads.lv . Informācija par izsludinā-
to kārtu tiks ievietota arī laikrakstā 
“Brīvā Daugava”, novadu pašvaldī-
bu informatīvajos izdevumos. 

Informāciju sagatavoja

Lauku partnerība „Sēlija”

Izpilddirektore Ieva Jātniece

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

No 2018. gada 1. maija tiek 
mainīti apmeklētāju pieņemša-
nas laiki:

Bāriņtiesa apmeklētājus pie-
ņem bāriņtiesas telpās:

– bāriņtiesas priekšsēdē-

tājs apmeklētājus pieņem:

• Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 
pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 
16:00, piektdienās no plkst. 
09:00 līdz 12:00;

• Atašienes pagasta pārvaldē 
– otrdienās no plkst. 09:00 līdz 
12:00, trešdienās no plkst. 13:00 
līdz 16:00;

– bāriņtiesas priekšsēdē-

tāja vietnieks apmeklētājus 

pieņem: 

• Kūku pagasta pārvaldē – 
pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 
12:00, piektdienās no plkst. 
11:00 līdz 12:00, 13:00 līdz 16:00;

  – bāriņtiesas locekļi ap-

meklētājus pieņem:

• Mežāres pagasta pārvaldē 
– otrdienās no plkst. 09:00 līdz 
12:00, ceturtdienās no plkst. 
13:00 līdz 16:00;

• Krustpils pagasta pārval-
dē – otrdienās no plkst. 09:00 
līdz 12:00, piektdienās no plkst. 
13.00 līdz 16.00;

• Variešu pagasta pārvaldē – 
pirmdienās no plkst. 08:00  līdz 
12:00, ceturtdienās no plkst. 
13:00 līdz 16:00;

• Vīpes pagasta pārvaldē – 
pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 
16:00, trešdienās no plkst. 09:00 
līdz 12:00.

– Bērnus un aizgādnībā 

esošās personas pieņem un 

uzklausa jebkurā bāriņtiesas 

darba laikā.

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja

D.Telšinska

Elīna Serkova: Pieņemša-
nas laiks: katra mēneša trešā 
trešdiena, no plkst. 9:00 līdz 
10:00, pieņemšanas vieta: Jē-
kabpils, Rīgas iela 150a, A7 telpā

Aija Vetere: Pieņemšanas 
laiks: katra mēneša otrā trešdie-
na, no plkst. 08:00 līdz 09:00, pie-
ņemšanas vieta: Jēkabpils, Rīgas 

iela 150a, A7 telpā, iepriekš pie-
sakoties pa tālruni: 26671393

Daina Kalve: Pieņemšanas 
laiks: katra mēneša otrā treš-
diena, no plkst. 12:00 līdz 13:00, 
pieņemšanas vieta: Jēkabpils, 
Rīgas iela 150a, A7 telpā, ie-
priekš piesakoties pa tālruni: 
29143425

2018. gada 29. martā Lauku 
atbalsta dienests ir apstiprinā-
jis Krustpils novada pašvaldības 
iesniegto projekta iesniegumu 
“Meliorācijas sistēmu atjauno-
šana “Mežāre”, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads”. Meliorācijas 
sistēmas “Mežāre” atjaunoša-
nu Krustpils novada Mežāres 
pagastā paredzēts veikt pirms 
vairāk nekā 15 gadiem izbūvēta-
jiem meliorācijas novadgrāvjiem 
N–28, ŪSIK kods 4316821:01 un 
N–11, ŪSIK kods 4316821:03, 
kuriem ar Krustpils novada paš-

valdības lēmumu tika piešķirts 
pašvaldības nozīmes meliorāci-
jas sistēmas statuss. 

Pašreizējā stāvoklī novadgrāv-
ji pieskalojušies no sanesumiem, 
aizauguši ar ūdensaugiem un 
krūmiem, nogāzes ir noslīdējušas, 
drenu kolektoru iztekas, kas ietek 
norādītajos novadgrāvjos, atrodas 
zem piesērējuma līmeņa, līdz ar to 
drenu sistēmas nepilda nosusinā-
šanas funkcijas. 

Projekta ietvaros tiks veikta 
būvprojekta izstrāde un tiks veikti 
videi draudzīgas meliorācijas sistē-

mas atjaunošanas būvdarbi. 
Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir EUR 96 487,79, no tiem 
ELFLA fonda fi nansējums ir EUR 86 
839,01 un pašvaldības līdzfi nansē-
jums sastāda EUR 9648,78. Projek-
tu plānots realizēt līdz 2018. gada 
10. decembrim. 

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Vita Salmiņa

e-pasts: vita.salmina@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam 
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā” iesniegto un Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 17–05–A00403–000142 Meliorācijas sistēmu atjaunošana “Mežāre”, 
Mežāres pagasts, Krustpils novads”

 Krustpils novada 
bāriņtiesas informācija!

 Informācija par deputātu 
pieņemšanas laikiem

Pabeigti būvniecības darbi objektā 
“Labiekārtotas peldvietas atjaunošana pie 
Laukezera galvenās pludmales” projekta 
Nr. 5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve un 
atjaunošana dabas parkā “Laukezers”” ietvaros
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Lauku grants ceļu pārbūve 
uzņēmējdarbības attīstībai 
Krustpils novadā

Krustpils novada pašvaldība 
turpina īstenot Lauku atbalsta 
dienesta apstiprinātos projek-
tus, kas tika iesniegti Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020. 
gadam pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” ietvaros. 
Projektu īstenošanas gaitā tiek 
pārbūvēti sekojoši ceļi Krustpils 
novadā: 

1. Vīpes pagastā ceļš Nr . 
5–10 “Vīpes skola – Luksti” (0,00 
km – 3,1 km), projekts Nr. 17–
05–A00702–000060 “Pašvaldī-
bas grants ceļu pārbūve Krust-
pils novada Vīpes pagastā”;

2. Atašienes pagastā ceļš Nr . 
4–3 “Atašiene – Joksti – Zalāni” 
(1,50 km – 2,45 km; 6,40 km – 
7,90 km), projekts Nr. 17–05–
A00702–000059 “Pašvaldības 
grants ceļu pārbūve Krustpils 
novada Atašienes pagastā”;

3. Kūku pagastā ceļš Nr. 
6–13 “Spolāni – Dārzupītes” 
(0,00 km – 1,68 km), ceļš Nr. 
6–21 “Pakalnes – Sūnas” (0,00 
km – 1,90 km) un ceļš Nr. 6–39 
“Zīlāni – Jaunāmuiža” (0,00 km 
– 0,97 km), projekts Nr. 17–05–
A00702–000056 “Pašvaldības 
grants ceļu pārbūve Krustpils 
novada Kūku pagastā”;

4. Krustpils pagastā ceļš Nr. 
1–24 “Darvasbrenči – Kaķīši” 
(0,00 km – 0,40 km; 2,30 km – 
3,21 km), projekts Nr. 17–05–
A00702–000057 “Pašvaldības 
grants ceļu pārbūve Krustpils 
novada Krustpils pagastā”;

5. Variešu pagastā ceļš Nr . 
2–22 “Kaupernieki – Ierniņi” 
(0,00 km – 2,76 km), projekts 
Nr. 17–05–A00702–000061 
“Pašvaldības grants ceļu pār-
būve Krustpils novada Variešu 
pagastā”;

6. Mežāres pagastā ceļš Nr. 
3–14 “Kropiņi – Druvasnieki” 
(1,50 km – 4,30 km) un ceļš Nr. 
3–3 Ļamāni – Luksti (0,00 km 
– 1,25 km), projekts Nr. 17–05–
A00702–000058 “Pašvaldības 
grants ceļu pārbūve Krustpils 
novada Mežāres pagastā”.

2018. gada 30. janvārī tika 
nodots ekspluatācijā viens no 
pārbūvējamiem ceļiem Kūku 
pagastā – ceļš Nr. 6–13 “Spolā-
ni – Dārzupītes” (0,00 km – 1,68 
km). Ceļa pārbūves laikā atbil-
stoši SIA “K– RDB” izstrādātajam 
būvprojektam tika nozāģēti 
krūmi un koki, kas traucēja re-
dzamībai, noņemts uzaugums, 
izbūvēts jauns ceļa segums, kā 
arī tika izveidotas un pārtīrītas 
grāvju sistēmas ūdens savākša-
nai no ceļu klātnēm un apkārtē-
jiem laukiem. Gatavi nodošanai 
ekspluatācijai ir arī ceļi Nr. 6–39 
“Zīlāni – Jaunāmuiža” un Nr. 4–3 
“Atašiene – Joksti – Zalāni” (1,50 
km – 2,45 km; 6,40 km – 7,90 
km), kur veikti līdzīgi ceļa pār-
būves darbi. 

Aprīlī pēc ziemas tehnolo-
ģiskā pārtraukuma atsākti darbi 
uz ceļiem Nr. 5–10 “Vīpes sko-
la – Luksti” (0,00 km – 3,1 km), 
Nr. 2–22 “Kaupernieki – Ierniņi” 
(0,00 km – 2,76 km), uz pārē-
jiem ceļiem pārbūves darbus 
plānots atsākt maijā.

Krustpils novada pašvaldība 
aicina autovadītājus un iedzīvo-
tājus būt pacietīgiem, ievērot 
pagaidu uzstādītās ceļa zīmes 
un ar sapratni uztvert plānotos 
būvdarbus! 

Informāciju sagatavoja

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa

tālr. 27804081, e-pasts: 

tamara.latiseva@krustpils.lv

• Krustpils novada dome at-
klātā mutiskā izsolē (otrā), ar aug-
šupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – zemes vienību “Lejla-

piņas”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, kadastra Nr. 5696 003 
0236, 2.38 ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 4608, 
izsoles nodrošinājums – 10% no 
sākumcenas, dalības maksa – EUR 
30, izsoles solis – EUR 100. 

Izsole notiks 2018. gada 31. 
maijā plkst. 10.00 Krustpils novada 
domē, norādītā telpā/ sēžu zālē, Rī-
gas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1) elek-
troniski uz e-pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018. gada 30. maija plkst. 17.00; 
2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, 28. kabinetā no 
2018. gada 28. maija līdz 2018.
gada 30. maija plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, ar iz-
soles nolikumu var iepazīties tīmekļa 
vietnē: http://www.krustpils.lv  

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē (otrā), ar augšup-
ejošu soli pārdod nekustamo īpa-

šumu – zemes vienību “Ezerleja”, 

Kūku pagasts, Krustpils novads, 

kadastra Nr. 5670 008 0208, 2.28 
ha platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 4662, 
izsoles nodrošinājums – 10% no 
sākumcenas, dalības maksa – EUR 

30, izsoles solis – EUR 100. 
Izsole notiks 2018.gada 31.mai-

jā plkst. 10.15 Krustpils novada 
domē, norādītā telpā/ sēžu zālē, 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1) elek-
troniski uz e-pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018. gada 30. maija plkst. 17.00; 
2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, 28.kabinetā no 
2018. gada 28. maija līdz 2018.
gada 30. maija plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krust-
pils.lv

• Krustpils novada dome izsolē 
pārdod izīrētu dzīvokļa īpašumu 
“Spunģēni 2”–10, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils no-

vads, kadastra Nr. 5668 900 0017, 
55.1 m2 platībā, par sākumcenu 
EUR 3200. 

Izsole notiks 2018. gada 7. jū-
nijā plkst. 10.25 Krustpils novada 
domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 
iela 150a, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krust-
pils.lv

• Krustpils novada dome izsolē 
pārdod izīrētu dzīvokļa īpašumu 

“Māja Nr. 2”–1, Varieši, Variešu 

pagasts, Krustpils novads, ka-

dastra Nr. 5694 900 0008, 60.6 m2 
platībā, par sākumcenu EUR 2000 

Izsole notiks 2018. gada 7. jū-
nijā plkst. 10.35 Krustpils novada 
domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas 
iela 150a, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krust-
pils.lv

• Krustpils novada dome atklā-
tā mutiskā izsolē, ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– zemi un apbūvi Madonas iela 

21, Jēkabpilī, kadastra Nr. 5601 
001 3225, 6679 m2 platībā. 

Izsoles sākumcena – EUR 23 
000, izsoles nodrošinājums – 10% 
no sākumcenas, dalības maksa – 
EUR 30, izsoles solis – EUR 250. 

Izsole notiks 2018. gada 7. jū-
nijā plkst. 10.45 Krustpils novada 
domē, norādītā telpā/ sēžu zālē, 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1)elek-
troniski uz e-pastu: ilze.stupane@
krustpils.lv, nākamā dienā pēc 
sludinājuma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018. gada 6. jūnija plkst. 17.00; 
2) klātienē pēc adrese: Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, 28. kabinetā no 
2018. gada 4. jūnija līdz 2018. gada 
6. jūnija plkst. 17.00.

Tālrunis uzziņām 65237625, 
ar izsoles nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē: http://www.krust-
pils.lv

Krustpils novada pašvaldība 
drīzumā plāno uzsākt būvniecības 
darbus objektam “Rogāļu gravas 
dabas takas infrastruktūras izbū-
ve un restaurācija”. Darbu vadītājs 
V.Renerts informēja, ka tika veikti 
pirmie sagatavošanas darbi – tika 
sagatavoti veidņi betonēšanai, kā 
arī tika pasūtīti betona pakāpieni. 

Būvdarbus veiks būvuzņēmējs 
SIA “Spunģēni–Daugavieši”, savu-

kārt būvuzraudzību nodrošinās 
SIA “LA Konsultants”.

Atgādinām, ka projekta Nr. 
17–05–AL24–A019.2202–000008 
“Infrastruktūras uzlabošana dabas 
pieminekļa Rogāļu akmens pie-
ejamības nodrošināšanai” ietvaros 
tiks izbūvētas kāpnes uz Rogāļu 
akmeni, kā arī atjaunots esošais til-
tiņš pār strautiņu. 

Projektu plānots realizēt līdz 

2018. gada 09. novembrim.
Lūgums iedzīvotājiem būvdar-

bu laikā būt pacietīgiem un sapro-
tošiem!

 Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Tiks uzsākti būvniecības darbi projekta 
Nr. 17-05-AL24-A019.2202-000008 “Infrastruktūras uzlabošana dabas 
pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai” ietvaros

Izsoles

Šī gada 7. aprīlī Variešu pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis ‘’Mal-
duguns‘’ svinēja savas darbības 
20 gadu jubileju. Vakara vadītājas 
lomā iejutusies ansambļa vadītāja 
Iveta Bērziņa, klātesošos iepazīs-
tināja ar ansambļa darbības vēs-
turi, kur nedaudz jūtama humora 
piedeva. Tika nolasīts interesants 
raksturojums par katru dalībnieci. 
Meitenes uzpucējušās, smaidīgas, 
mirdzošām acīm un sākas jubilāru 
kocerts. Pasākuma otrajā daļā kai-
miņu pagastu dziedošo pašdarb-
nieku apsveikumi, skanēja kopīgi 

dziedātas dziesmas ar jubilārēm un 
pārsteidzoši fantastiski novēlējumi. 
Kur nu vēl neskaitāmas dāvanas. 
Apsveicēju vidū Vīpes pagasta sie-
viešu vokālais ansamblis “Dimda”, 
Kūku pagasta sieviešu vokālais an-
samblis ‘’Minima’’, Krustpils pagasta 
jauktais vokālais ansamblis ’’Krust-
pilieši’’, ar neiztrūkstošo ģitāras 
pavadījumu, pieskandēja kultūras 
nama zāli, poļu biedrības ansamb-
lis “Rodacy”, kā arī Sunākstes pagas-
ta sieviešu vokālais ansamblis “Me-
žaroze”. Pārsteidzošus apsveikumus 
jubilārēm sagādāja Variešu pagasta 

pašdarbnieku kolektīvi, kuri bija 
pacentušies uzaicināt operdziedā-
tājus no saulainās Itālijas, no televī-
zijas šova ‘’Izklausies redzēts ‘’ un citi 
apsveikumi. Koncerta noslēgumā 
visi pašdarbnieki, arī klausītāji zālē, 
vienojās kopīgā dziesmā.

Publikas smaidi un aplausi bija 
pateicība ansambļa dalībniecēm 
par sniegto pozitīvo baudījumu. 
Koncertam beidzoties, publikas at-
zinību pauda sniegtie ziedi un teik-
tie pateicības vārdi, gan no pagasta 
pašvaldības, gan novada pārstāves. 
Pasākumā tika sumināta pirmā va-

dītāja un arī tās dalībnieces, kuras 
kādreiz dziedājušas ansambļa pa-
stāvēšanas laikā.

Noslēgumā radās tāds pārdo-
mu brīdis un patiess prieks, ko var 
sniegt pašu pašdarbnieki ar sirsnī-
bu un darboties griboši, nežēlojot 
savu brīvo laiku, kuriem nav sva-
rīga samaksa par padarīto darbu. 
Kopības sajūtu var rast šādos pa-
sākumos, jo liekas, ka visapkārt ir 
savējie. Uzteicama Variešu pagasta 
jaunatne, ar kādu izdomu un paš-
atdevi viņi piedalās pašdarbībā, to 
vajag redzēt. Nemaz nav jāmeklē 
profesionāli mākslinieki, jo tādu 

labestības un sirsnības 
sajūtu nespēj dot, kā esot 
blakus savējiem, vien-

kāršajiem. Apbrīnojama ansambļa 
vadītājas prasme saturēt sieviešu 
kompāniju šo gadu garumā, jo, kā 
zināms, sieviešu kolektīvs nav tas 
vienkāršākais.

Vakara noslēgumā ballē lustējās 
ne tikai jubilāres, arī viesi un priecā-
jās par paveikto. Mums bija un ir 
prieks par to, ko darāt savā brīvajā 
laikā. Par izdošanos arī turpmāk!

Paldies atbalstītājiem – Krust-
pils novada pašvaldībai, Variešu 
pagasta pārvaldei, z/s “Ļūļākas”, 
z/s”Delles”, z/s ”Eglaine”, SIA “Daģis”.

Svētku dalībniece Janīna Erte

Sieviešu vokālais ansamblis Variešos svin svētkusSieviešu vokālais ansamblis Variešos svin svētkus



4    2018. gada 3. MAIJS

APSTIPRINĀTI ar Krustpils novada paš-

valdības domes 2018.gada 21.marta lēmu-

mu (sēdes protokols Nr. 3., 2.punkts). Izdoti 

saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un soci-

ālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu.

 
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – notei-
kumi) nosaka Krustpils novada pašvaldībā 
(turpmāk – Pašvaldība) aprūpējamās perso-
nas (turpmāk – Persona) aprūpes mājās pa-
matvajadzību nodrošināšanas pakalpojuma 
(turpmāk – Pakalpojums) saturu un apjomu, 
tā piešķiršanas un pārtraukšanas, saņemša-
nas un samaksas kārtību, Pakalpojuma vei-
dus, līmeņus, kā arī lēmumu par Pakalpoju-
ma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās 
sniegšanas mērķis ir uzlabot personas spējas 
sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās uz-
devums ir nodrošināt personai tiesības dzī-
vot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastā vidē, 
sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas 
pašaprūpes un neatkarības spēju līmenim 
un noteikt nepieciešamo aprūpes līmeni.

4. Aprūpes līmenis ir personas pašaprū-
pes spēju iztrūkuma pakāpi raksturojoša, 
skaitliski izteikta vērtība, kas pēc vienotiem 
kritērijiem tiek noteikta personas fi zisko un 
garīgo spēju un prasmju vērtēšanas rezultātā.

5. Pakalpojumu piešķir pilngadīgai per-
sonai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Paš-
valdības administratīvajā teritorijā un faktiski 
tajā uzturas.

II. Personas tiesības uz 
aprūpes mājās pakalpojumu

6. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas 
saņemt personas:

6.1. kuras vecuma vai fi ziska rakstura 
traucējumu dēļ, ko apliecina ārsta atzinums, 
nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personīgo aprūpi un kurām nav Civillikumā 
noteiktie likumīgie apgādnieki vai tie objek-
tīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepiecieša-
mo palīdzību;

6.2. kurām slimības laikā vai atveseļoša-
nās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personisko aprūpi un kurām 
nav Civillikumā noteiktie likumīgie apgād-
nieki vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj 
sniegt nepieciešamo palīdzību.

7. Pastāvot Civillikumā noteiktajiem ap-
gādniekiem par objektīviem apstākļiem 
apgādnieka nespējai sniegt nepieciešamo 
palīdzību uzskatāmi:

7.1. apgādnieka atrašanās medicīniskās 
vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

7.2. apgādniekam, kuram noteikta I vai II 
invaliditātes grupa, ko apliecina Valsts darba 
ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;

7.3. apgādnieks, kas veselības stāvokļa 
dēļ nespēj aprūpēt apgādājamo, ko aplieci-
na ģimenes ārsta izziņa.

III. Aprūpes mājās 
pakalpojuma veidi

8. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pa-
gaidu:

8.1. pastāvīgu aprūpi var saņemt perso-
nas, kuras vecuma vai fi ziska rakstura traucē-
jumu dēļ, ko apliecina ārsta atzinums, nevar 
veikt ikdienas mājas darbus un savu perso-
nīgo aprūpi un kurām nav Civillikumā no-
teiktie likumīgie apgādnieki vai tie objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo 
palīdzību;

8.2. pagaidu aprūpi var saņemt personas, 
kurām slimības laikā vai atveseļošanās perio-
dā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un 
savu personisko aprūpi un kurām nav Civilli-

kumā noteiktie likumīgie apgādnieki vai tie 
objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepie-
ciešamo palīdzību.

IV. Pakalpojuma piešķiršanas, 
saņemšanas un pārtraukšanas 
kārtība

9. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu – ap-
rūpe mājās, persona vai tās likumiskais pār-
stāvis Pašvaldības sociālajā dienestā (turp-
māk – Dienests) iesniedz šādus dokumentus: 

9.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu 
un tās vēlamo risinājumu; 

9.2. iztikas līdzekļu deklarāciju; 
9.3. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (forma 

027/u) par personas veselības stāvokli un at-
zinumu par Pakalpojuma nepieciešamību. 
Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju 
neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā sta-
dijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli trans-
misīvās slimības); 

10. Dienests desmit darba dienu laikā pēc 
9. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

10.1. izvērtē ģimenes (laulāto, personu, 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas līdzdarbības iespējas, ienāku-
mus un materiālo stāvokli;

10.2. apmeklē personu tās dzīvesvietā un 
sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu;

10.3. izvērtē personas vajadzības aizpil-
dot novērtēšanas karti (protokolu) un nosa-
ka aprūpes līmeni, atbilstoši 2008. gada 21. 
aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības saņemšanas kārtība”;

10.4. pieņem lēmumu par Pakalpojuma 
nepieciešamību tā apjomu, periodu, noteik-
to aprūpes līmeni un aprūpētāja veicamo 
darbu daudzumu, informējot par to personu 
vai tās pilnvaroto pārstāvi. 

11. Pēc lēmuma pieņemšanas, starp per-
sonu vai tās pilnvaroto pārstāvi, Dienestu un 
Pakalpojuma sniedzēju – Aprūpētāju tiek 
noslēgts Pakalpojuma līgums par Pakalpo-
juma apjomu, saturu, kā arī tā sniegšanas un 
samaksas kārtību. 

12. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz 
fi ziska persona, kura reģistrējusies Valsts ie-
ņēmumu dienestā kā pašnodarbināta per-
sona.

13. Dienests izvērtē sniegto aprūpes pa-
kalpojumu nepieciešamību, saturu un kva-
litāti pastāvīgas aprūpes gadījumā ne retāk 
kā vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos, pa-
gaidu aprūpes gadījumā vienu reizi 3 (trīs) 
mēnešos, nepieciešamības gadījumā (mai-
noties personas veselības stāvoklim) pārska-
tot aprūpējamās personas aprūpes apjomu 
un saturu. 

14. Pakalpojums netiek sniegts perso-
nām, ja: 

14.1. personai, kurai ir medicīniskās 
kontrindikācijas (plaušu tuberkuloze aktīva-
jā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvas slimības) pakalpojuma saņem-
šanai; 

14.2. personai, kurai nepieciešama dien-
nakts aprūpe vai uzraudzība; 

14.3. personai, kurai ir garīga rakstura 
traucējumi un saskaņā ar psihiatra atzinumu 
ir piemērots aprūpes pakalpojums institūcijā. 

15. Pakalpojumu pārtrauc, ja :
15.1. persona atgūst pašaprūpes spējas 

vai rodas apstākļi, kad Pakalpojums netiek 
sniegts (personas ievietošana stacionārā vai 
rehabilitācijas iestādē); 

15.2. persona ievietota ilgstošas sociālās 
aprūpes iestādē; 

15.3. personas aprūpi spēj nodrošināt vi-
ņas apgādnieks; 

15.4. persona maina savu dzīvesvietu uz 
citas pašvaldības administratīvo teritoriju; 

15.5. persona rakstiski atsakās no Pakal-
pojuma; 

15.6. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru 
dēļ apgādnieks nespēja nodrošināt personai 
Pakalpojumu; 

15.7. persona ir noslēgusi uztura līgumu 
vai cita veida līgumu, kurā ir paredzēta aprū-
pe un šī aprūpe tiek nodrošināta vai var tikt 
nodrošināta no uztura ņēmēja vai likumīgo 
apgādnieku puses, izņemot, ja Pakalpojumu 
fi nansē pati persona vai tās apgādnieks; 

15.8. persona atsavinājusi savas īpašuma 
tiesības (dāvinājums, pirkuma – pārdevuma 
līgums un tml.), saglabājot īres tiesības šajā 
dzīvojamā platībā un kurai tiek nodrošināta 
vai var tikt nodrošināta aprūpe no personas, 
kas ieguvusi īpašuma tiesības uz attiecīgo 
īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses; 

15.9. ir iestājusies personas nāve. 

V. Personas un tā apgādnieka 
tiesības un pienākumi

16. Personai un tās apgādniekam ir tiesī-
bas: 

16.1. bez maksas saņemt informāciju par 
Pakalpojumu un tā saņemšanas kārtību; 

16.2. atteikties no aprūpētāja un lūgt citu 
aprūpētāju, rakstiski pamatojot atteikuma 
iemeslu. 

17. Personai un tās apgādniekam ir pie-
nākums: 

17.1. pirms Pakalpojuma uzsākšanas nos-
lēgt līgumu par Pakalpojuma saņemšanu; 

17.2. maksāt par Pakalpojumu saskaņā ar 
līgumā noteikto kārtību; 

17.3. līdzdarboties individuālās aprūpes 
un rehabilitācijas plāna izpildē; 

17.4. nodrošināt aprūpētāju ar sanitāri 
higiēniskiem līdzekļiem, kuri nepieciešami 
Pakalpojuma sniegšanai; 

17.5. nodrošināt aprūpētajam drošus 
darba apstākļus, garantēt iekļūšanu telpā; 

17.6. nodrošināt pieklājīgu attieksmi pret 
aprūpētāju; 

17.7. aprūpes laikā neatrasties apreibino-
šu vielu ietekmē; 

17.8. ar savu parakstu sniegt apstiprinā-
jumu par saņemto Pakalpojumu aprūpētāja 
darba uzskaites lapā; 

17.9. informēt Dienestu, ja Pakalpojuma 
saņemšanas laikā mainās personas materiālā 
vai sociālā situācija, tajā skaitā, ja persona no-
slēdz uztura līgumu vai citu līgumu par sava 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, no kura 
izriet īpašuma ieguvēja pienākums nodroši-
nāt personas aprūpi. 

VI. Pakalpojuma samaksas 
kārtība

18. Pašvaldības apmaksātu Pakalpojumu 
piešķir:

18.1. personai (ģimenei), kura atzīta par 
trūcīgu vai maznodrošinātu;

18.2. personai (ģimenei), kuras līdzekļi 
pēc pakalpojuma samaksas paliek Pakalpo-
juma saņēmēja personas (ģimenes) rīcībā 
nav mazāki par summu, kura aprēķināta, 
reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koe-
fi cientu:

18.2.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
18.2.2. par katru nākamo ģimenes lo-

cekli – 0,5. 
19. Ja Pakalpojuma saņēmēja personas 

(ģimenes) vai tā apgādnieka rīcībā esošie 
līdzekļi pārsniedz 18.2. apakšpunktā noteik-
to līmeni, bet Pakalpojuma saņēmējs nevar 
samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, Pakal-
pojuma saņēmējs maksā daļu no pakalpo-
juma maksas – starpību starp viņa ienākumu 
līmeni un šo noteikumu 18.2. apakšpunktā 
noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura 
paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samak-
sas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai 

sedz pašvaldība.

VII. Iespējamā aprūpe, līmeņi 
un izcenojums

20. Aprūpes lielums nosakāms pēc 
veicamo darbu uzdevumu līmeņiem, kuri 
iegūti veicot novērtēšanu un nosakot aprū-
pes līmeni:

Aprūpes līmeni raksturojoši 

kritēriji 

Aprūpes 

biežums 

1. aprūpes līmenis

Persona, kurai fi ziskās vai garīgās 
spējas ir mēreni ierobežotas. Per-
sona spēj un prot veikt pašaprūpi 
atbilstoši savām vajadzībām un sa-
vam veselības stāvoklim bet nepie-
ciešams minimāls atbalsts noteiktu 
stundu skaitu nedēļā.
Izcenojums par vienas stundas 

aprūpi EUR: 3,20

Aprūpe 
2 reizes 
nedēļā, 

kopā līdz 
5 stun-

dām

2. aprūpes līmenis

Persona, kurai fi ziskās vai garīgās 
spējas ir mēreni vai smagi ierobe-
žotas. Persona spēj un prot veikt 
pašaprūpi atbilstoši savām vajadzī-
bām un savam veselības stāvoklim, 
bet ir iespējama spēju vai prasmju 
pazemināšanās, kuru pārvarēšanai 
nepieciešams neliels atbalsts no-
teiktu stundu skaitu nedēļā.
Izcenojums par vienas stundas 

aprūpi EUR: 3,20

Aprūpe 
3 reizes 
nedēļā, 
kopā 8 

stundām 

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

21. Ja persona nav apmierināta ar attei-
kumu piešķirt pakalpojumu vai ar piešķirtā 
pakalpojuma apjomu, tā Krustpils novada 
pašvaldības sociālā dienesta administratīvos 
aktus var apstrīdēt Krustpils novada domē 
(Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV– 5202) Admi-
nistratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

22. Krustpils novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajo-
nā tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV– 3001) 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums 

Nepieciešams izdot saistošos noteiku-
mus, lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība 
sniedz sociālo pakalpojumu aprūpe mājās. 

Iepriekš saistošie noteikumi par aprūpes 
mājās pakalpojumu netika izdoti. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka to personu 
loku, kam aprūpes mājās pakalpojums ne-
pieciešams. Norādīti aprūpes mājās veidi, 
piešķiršanas, saņemšanas un pārtraukšanas 
kārtība, aprūpējamās personas un tā apgād-
nieka tiesības un pienākumi, pakalpojuma 
samaksas kārtība, aprūpes līmeņi un izceno-
jums par pakalpojuma sniegšanu, kā arī pie-
ņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības budžetu 

2018. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 
aprūpes mājās pakalpojuma apmaksai.

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-

dības teritorijā 

Nav
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Atbildīgais par saistošo noteikumu izpildi 
ir Krustpils novada pašvaldības Sociālais die-
nests.

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumi tiks publicēti pašval-
dības informatīvajā izdevumā “Krustpils No-
vadnieks” un pašvaldības mājaslapā www.
krustpils.lv internetā. 

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/4 “Par aprūpes mājās 
pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā”
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Baltā galdauta svētki ir veids kā 
svinēt Latvijas otro dzimšanas die-
nu – mūsu PAR dienu.

Balts galdauts ir pašapziņas un 
lepnuma simbols, simbols mūsu 
brīvībai un saimes sajūtai.

Variešu kultūras nama bērnu 
deju kolektīvu vadītāja, dalībnieki 
un viņu ģimenes, kā arī bibliotēku 

darbinieki aicina visus novada ļau-
dis 4. maijā plkst.13:00 sēsties pie 
viena saimes galda un kopā svinēt 
“Baltā galdauta svētkus” Variešu 
kultūras namā. 

Es apsedzu sav’ galdiņu
Ar balto’i galdautiņ.
Apsedz, Dieviņ, manu sētu
Ar sudraba mētelīti. 

Baltā galdauta svētki simbolizē 
kopību un dalīšanos, kad pie viena 
galda sēžas radi, draugi, kaimiņi un 
domu biedri un caur kopā būšanu 
rada svētkus sev paši. Šogad “Baltā 
galdauta svētkus” Variešu aktīvie 
ļaudis un kuplā “Zaķēnu” ģimene 
– vietējā kultūras nama bērnu deju 
kolektīvi “Zaķīši” un “Zaķēni”, gaidīs 
pagasta ļaudis un viesus savās mā-
jās.

 Lielo saimes galdu klāsim ar 
kopīgu dziedāšanu un dančiem, 
atraktīvām, literāri enerģiskām un 
informatīvi izglītojošām nodar-
bēm. Līdzi ņemsim nelielus grozi-
ņus un pozitīvu noskaņojumu.

Ikviens tiek aicināts kuplās “Za-
ķēnu” ģimenes lokā radīt svētkus – 
kopīgi izdziedāt dziesmas, izdejot 
dejas un izstāstīt stāstus. 

Uz tikšanos!
 Variešu kultūras nama

bērnu deju kolektīvu 

“Zaķīši” un “Zaķēni” v ārdā 

Līga Beinaroviča

Brīvības mēneša ietvaros Baltā galdauta 
svētkos tiekamies Variešos!

Aicinām jūsu amatierteātri piedalīties

FESTIVĀLĀ "ĀKSTS  2018", 
kas norisināsies Variešu kultūras namā 

no 25. līdz 26. maijam
25. maijā no plkst. 15.00 bērnu amatierteātri

26. maijā no plkst. 10.00 amatierteātri

Festivāla devīze "20 skati caur brillēm kā 20 gadi"

Kolektīva pieteikšana līdz 2. maijam

MĪĻIE, TEĀTRA 
DRAUGI!

Šekspīrs teica:
"Visa pasaule ir teātris, 
kur cilvēki ir aktieri, un 
viņi katrs nāks un iet no 
skatuves, un katram sava 
loma ir ne viena vien".

28. martā Sūnu pamatskolas 
vecāko klašu skolēni piedalījās 
Latvijas Valsts Mežu rīkotajā Putnu 
dienas pasākumā Kalsnavas arbo-
rētumā. Tas sākās ar izziņas pār-
gājienu pa arborētuma teritoriju, 
ko visi veicām kopā. Šī pārgājiena 

laikā skolēniem vajadzēja apmek-
lēt 15 darba stacijas un veikt tajās 
dotos uzdevumus un aktivitātes 
par putniem. Pēc pārgājiena pie-
ciem katras klases zinošākajiem 
bija jāpiedalās erudītu konkursā 
par putnu dzīvi. Uz šo konkursu 

 katrai klasei bija jāierodas ar savu 
talismanu – putnu.

Kamēr žūrija apkopoja rezul-
tātus, skolēni devās vēl vienā pār-
gājienā pa mežu kopā ar Latvijas 
Valsts Mežu vides plānošanas spe-
ciālistu Mārtiņu Kalniņu un dabas 

draugu Māri Olti. Kopīgi uzzinājām 
interesantus faktus par putniem 
un viņu dzīvi mežā.

Atgriežoties arborētumā, bija jā-
ķeras pie nākamā uzdevuma – put-
nu būrīšu gatavošanas. Un tad jau 
rezultātu paziņošana. Erudītākie un 

atjautīgākie izrādījās Sūnu pamat-
skolas 8. klases skolēni, kuri izcīnīja 
1. vietu. Otrā vieta – 9. klasei.

Paldies pasākuma organizato-
riem par jauki pavadītu dienu un 
izzinošiem pasākumiem.
Inita Kalniņa, 8. klases audzinātāja

Putnu dienas Kalsnavas arborētumā

Šajā mācību gadā trīs Krustpils 
novada skolas – Krustpils 
pamatskola, Sūnu pamatskola 
un Variešu sākumskola īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projektu 
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts iz-

glītojamo individuālo kompe-

tenču attīstībai. Projekta īste-
nošanas laiks ir līdz 2019. gada 
31. augustam. Projekta kopējās 
izmaksas ir 33 648,47 euro.

Projekta ietvaros Krustpils un 
Sūnu pamatskolās skolēniem ir 
dota iespēja individuāli apmeklēt 
logopēda nodarbības. Izglītoja-
mie aktīvi izmanto šo iespēju, lai 
uzlabotu savas runas un rakstu 
darbu kvalitāti. Tuvojoties mācī-
bu gada noslēgumam, ir redzami 

sasniegtie rezultāti un skolotāji 
atzīst, ka daudziem skolēniem ir 
uzlabojušies mācību sasniegumi, 
pateicoties individuālajām logo-
pēdiskajām nodarbībām. Abās 
iepriekšminētajās skolās projekta 
ietvaros darbojas arī pedagoga 
palīgi, kas sniedz individuālu at-
balstu skolēniem mācību stun-
dās dažādos mācību priekšme-
tos, individuāli paskaidrojot mā-
cību vielu, palīdzot apgūt iekavē-
to, ja skolēns ilgstoši slimojis vai 
kādu citu iemeslu dēļ nespēj dar-
boties vienā tempā ar klasi. Īpaši 
svarīgi tas ir sākumskolas klasēs, 
lai mācību saturu ar pedagoga 
palīga   līdzdarbošanos apgūtu 
vienlaicīgi visa klase. 

Variešu sākumskola izman-
to projekta piedāvātās iespējas, 
lai attīstītu skolēnu individuālās 
kompetences ārpusstundu no-
darbībās: “Ceļu satiksmes notei-
kumi” velosipēdistiem (sporta 
joma), “Ķeburiņa stāsts” glīta rok-
raksta veidošanai (valodas joma) 
un “Jaunie dabas pētnieki”(STEM 
joma). Variešu sākumskolas sko-
lēni šajā mācību gadā dosies 
arī mācību vizītēs ārpus sko-
las, kuras fi nansēs projekts Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglīto-

jamo individuālo kompetenču 

attīstībai. 

Projekta koordinatore Krustpils 

novadā 

Arnita Pore

Trīs Krustpils novada skolas īsteno Eiropas 
Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 
“ Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”
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Antūžu speciālajā internātpa-
matskolā marta pēdējā nedēļā 
tradicionāli norisinājās matemā-
tikas nedēļa. Visas nedēļas garu-
mā skolēniem bija iespēja parādīt 
savas zināšanas gan individuālos 
uzdevumos, gan arī kolektīvos 
darbiņos. Katrai nedēļas dienai 
bija sagatavotas matemātiskās 
lietpratības aktivitātes: individu-
ālais darbs – “Tangram” uzdevu-
mu konkurss un “Cieto riekstu 
uzdevumu” konkurss vecāko kla-
šu skolēniem, galda spēļu čem-
pionāts jaunāko klašu skolēniem, 
sacensības sporta zālē komandu 
spēlēs “Zini vai mini!”, tradicionā-
lā matemātisko uzdevumu spēle 
„Gribi būt miljonārs?”. 

Šajā nedēļā, popularizējot 
matemātiskās lietpratības nozīmi 
praktiskajās situācijās, tika stip-
rināta skolēnu emocionālā saik-
ne, rosinot viņus līdzdarboties 
matemātikas tematu izzināšanā, 
apguvē un gūto zināšanu pielie-
tojuma praktiskajā darbībā po-
pularizēšanā, vienlaikus sacenšo-
ties par galveno balvu – iespēju 
piedalīties matemātikas lietpra-
tības konkursā Latvijas speciā-
lās izglītības iestāžu skolēniem, 
kurš notika 04.04.2018. Antūžu 
speciālajā internātpamatskolā. 
Konkursa mērķis bija popularizēt 
matemātiskās lietpratības nozīmi 
praktiskajās situācijās bērniem 
un jauniešiem ar garīgās attīstī-
bas traucējumiem, kā arī veici-
nāt sadarbību Latvijas izglītības 

iestādēs pilnveidojot, uzturot un 
attīstot mūsdienu prasībām at-
bilstošu apmācību kvalitāti. At-
bilstoši nolikumam, piesakoties 
uz šo konkursu, skolu komandām 
konkursa koordinatorei Aijai Ozo-
liņai bija jāiesniedz mājas darbi: 
konkursa mērķim atbilstoši izvei-
dots uzdevums citiem sacensību 
dalībniekiem (video formātā) ar 
pareizajām atbildēm un mājturī-
bas un tehnoloģiju stundās pašu 
rokām gatavota darba   atspo-
guļojums (ar izpildes foto mir-
kļiem) noformēts A4 formātā, bet 
darbs jāņem līdzi uz konkursu. 
Skolēni demonstrēja savu kon-
centrēšanās prasmi, pacietību 
un uzmanību, risinot atjautības 
uzdevumus, prezentējot savus 
mājas darbus, domājot, prātojot, 
mērot, rēķinot, sacenšoties ātrajā 
rēķināšanā un praktisko situāciju 
uzdevumu risināšanā. Kad visi 12 
konkursa uzdevumi bija izpildīti, 
gan mājinieku skolas kolektīvs, 
gan sacensību komandu dalīb-
nieki un viesi kopīgā pasākumā 
varēja priecāties par skaistām 
lietām izstādē – tirdziņā, kur bija 
apskatāmi ne tikai visi konkursa 
darbi, bet arī Antūžu speciālās 
internātpamatskolas skolēnu 
pašu rokām darinātie darbiņi. 
Motivējošākais novērtējums par 

ieguldīto darbu, gatavojoties iz-
stādei – tirdziņam, bija pasākuma 
noslēgumā, kad jebkurš intere-
sents varēja iegādāties dažādas 
noderīgas lietas. Liels prieks par 
plašo piedāvājuma klāstu tir-
dziņā. Tur bija gan putnu būrīši, 
koka virtuves piederumi, gleznas, 
papīra ziedi, rokdarbi, apgleznoti 
akmentiņi, gan dažādi gardumi, 
piemēram, topošo pavāra palīgu 
ceptās kūciņas un cepumiņi. Šajā 
tirdziņā skolēni varēja norēķinā-
ties ar skolas ielaminētajām mā-
cību naudiņām, bet pieaugušie, 
iegādājoties skolēnu darbiņus, 
norēķinājās ar īsto naudu. Tā kā 
visi skolēni matemātikas nedēļā 
aktīvi iesaistījās uzdevumu risi-
nāšanā un pildīšanā, proporcio-
nāli paveiktajam, katrs saņēma 
naudas maciņu ar mācību nau-
diņām un atbilstoši iegādājās sev 
tīkamo balvu no skolas sarūpētā 
balvu klāsta. Pasākuma noslēgu-
mā konkursu uzvarētāji un cītīgā-
kie dalībnieki saņēma piemiņas 
balviņas no konkursa organiza-
toriem. Apkopojot matemātikas 
konkursa rezultātus, žūrija atzī-
mēja, ka matemātikas lietpratī-
bas konkurss Latvijas speciālās 
izglītības iestāžu skolēniem ir vēl 
viens veids, kā sekmēt skolēnu 
izpratni par to, ka šis priekšmets 

ir noderīgs un vajadzīgs ikvienā 
dzīves situācijā, un kā motivēt 
domāt, pētīt, analizēt. Antūžu 
skolas labāko matemātikas liet-
pratēju komanda Alise Podniece, 
Guntis Povečerovskis, Eva Evija 
Kasparoviča un Eduards Jānis 
Kasparovičs sacensībās uzrādīja 
vislabākos rezultātus, 2. vietu iz-
cīnīja Maltas speciālās internāt-
pamatskolas komanda, 3. vietu 
ieguva Dzelzavas speciālās inter-
nātpamatskolas komanda. Gan-
darījuma sajūtu katram Antūžu 
speciālās internātpamatskolas 
komandas dalībniekam – sacen-
sību uzvarētājiem – sniedza ne 
tikai sava ieguldījuma sniegšana 
konkursa norisēs un būt lepnam 
par gūtajiem panākumiem, bet 
arī iespēja 11.04. doties ekskursi-
jā uz SIA „Sedumi”, SIA „Rītausma” 
un Sankaļu HES.

Vēlos izteikt pateicību ne tikai 
visiem skolēniem, skolotājiem un 
skolas darbiniekiem par padarīto 
darbu daudzveidīgo materiālu 
sagatavošanā, par piedalīšanos 
dažādajos pasākumos, bet arī 
SIA „Sedumi” un SIA „Rītausma” 
saimniekiem par atsaucību, jau-
ko ekskursiju un sagādātajiem 
pārsteigumiem, kuri priecēs sirdi 
katram ekskursijas dalībniekam 
vēl ilgu laiku. 

Matemātikas un informātikas 

skolotāja, 

Tehnoloģiju un zinātnes 

pamatu jomas MK vadītāja 

Aija Ozoliņa

Karjeras veidošana ir nepār-
traukts pārmaiņu process mūža 
garumā, kura gaitā cilvēks izmanto 
informāciju par sevi un apkārtni, 
lai izvēlētos nodarbošanos, mācī-
bu jomu, kā arī konkrētu profesiju. 
Izvēloties jomu, kurā vēlies darbo-
ties, ievēro, ka, lai tajā sasniegtu 
 panākumus un justos labi, jāņem 
vērā šādi nosacījumi: lai profesija 
būtu Tev interesanta un saistoša, 
lai Tavas spējas, prasmes un piere-
dze būtu atbilstošas profesijai, lai 
Tu varētu atrast darbu šajā profe-
sijā.

Mūsdienu skolā līdz ar citām 

prasmēm bērni uzzina un krāj iz-
pratni par karjeras veidošanu, ie-
pazīst dažādas profesijas. Variešu 
sākumskola labprāt uzņem viesus, 
kas palīdz šajā mācību procesa 
jomā, paplašinot skolēnu redzes-
loku.

Ēnu dienā 14. februārī, Variešu 
sākumskolā viesojās trīs skolnieces 
no Krustpils pamatskolas, dienas 
gaitā iepazīstot skolas direktores 
un pirmsskolas audzinātāju darbu.

23. februārī Variešu sākumsko-
lā bija karjeras diena, kurā viesojās 
NMP dienesta pārstāvji, kuri laipni 
un interesantā veidā izglītoja pir-

mās palīdzības sniegša-
nā, kā arī parādīja me-
dicīniskos aprīkojumus. 
Bērni varēja arī praktiski 
izmēģināt NMP aprīko-

juma pielietojumu dažādos ne-
laimes gadījumos, aplūkoja ātrās 
palīdzības automašīnu un iekār-
tas tajā. Gan lielie, gan mazie bija 
sajūsmā par mediķa darbu, jo šī 
profesija ir grūta, atbildīga, toties 
ļoti svarīga.

20. martā Variešu sākumsko-
las pirmsskolas un sākumskolas 
bērni iepazinās ar stikla pūtēju 
profesiju, viesi no Ventspils pa-
stāstīja par stikla izgatavošanu, 
sastāvu, vēsturi, bērniem bija 
iespēja praktiski pamēģināt stik-
la pūšanu, varēja vērot, kā tiek 
pagatavoti priekšmeti no stikla, 

bija atjautības un erudīcijas jau-
tājumi par stikla īpašībām un sa-
stāvu, jautri konkursi ar skaistām 
piemiņas balvām no pasākuma 
organizatoriem. 

Variešu sākumskola kā bērnam 
draudzīga skola ir palīgs iepazīt 
pašam sevi, apzināt savas intere-
ses, spējas, prasmes un noderīgo 
pieredzi, izpētīt tās jomas, kuras 
varētu būt interesantas. 28. martā 
Variešu sākumskola rīko tikšanos 
topošajiem pirmklasnieku vecā-
kiem 2018./2019. m.g., lai iepa-
zīstinātu ar nākamā mācību gada 
1. klases audzinātāju, telpām, pār-
runātu pirmklasniekam svarīgus 
jautājumus, jaunā mācību satura 
pamatidejas un nostādnes.

Variešu sākumskolas direktore 

Aija Rogāle

Sūnu skola 
gaida nākamos 
pirmklasniekus

Pirmais septembris pirmajā 
klasē ir tikai vienreiz mūžā un 
jau ir pavisam tuvu – atlikuši 
tikai daži mēneši. Kā vienmēr 
tas atnāk ar skaistiem ziediem, 
prieku par pirmo "Ābeci", jauno 
skolas somu un lielu apņemša-
nos būt labam skolēnam. 

Bērnudārzā visi ir veidoju-
ši matemātiskos priekšstatus, 
attīstījuši valodu un iztēli, vin-
grinājuši roku rakstīšanai un 
zīmēšanai. Turpmāk to visu mā-
cīsimies skolā. Esam lepni, ka 
jau 2020. gadā svinēsim Sūnu 
skolas 100 gadu jubileju.

Sūnu skolā katram ir iespēja 
sevi realizēt mācību un arī  ār-
pusstundu darbā. Pēc stundām 
var dziedāt, dejot, zīmēt, spor-
tot, orientēties. Ir iespējas dar-
boties Jaunsargu organizācijā. 
Čaklākie darba rūķi, kam tuvi 
nopietni zemes darbi un vēlme 
realizēt projektus, var apgūt 
zināšanas Sūnu 748. Mazpulkā. 
Tas ar saviem sasniegumiem ir 
pazīstams visā Latvijā, šogad 
atzīmē atjaunotās pastāvē-
šanas 20 gadus. Reizi nedēļā 
1.–6. klašu skolēniem ir iespēja 
apmeklēt Citrusa peldbasei-
nu un apgūt peldētprasmi. Ar 
bērniem ikdienā strādā radošs 
skolotāju kolektīvs, veselību 
uzrauga medmāsa. Ja ir mācī-
bu problēmas, talkā steidzas 
pedagoga palīgs un logopēds. 
Skolā nav apvienoto klašu. Ik-
dienā darbojamies un savstar-
pēji sazināmies e-klasē.

Skolā rit ļoti aktīva sabied-
riskā dzīve. Mums ir izcili ve-
cāki un atbalsts no izglītības 
iestādes padomes. Sadarbībā 
ar biedrību “Silta sirds” ir ta-
puši vairāki kopīgi projekti ar 
nopietnu ieguldījumu skolas 
vides uzlabošanā. Viens no 
tiem – "Zaļā klase" pie Sūnu 
skolas. Skolai ir daudz sadar-
bības partneru arī citās jomās, 
tas ļauj skolēniem darboties 
radoši, interesanti un mūsdie-
nīgi. Aktīvi darbojamies arī ESF 
projektos.

Skolas ēdnīcā pavāres ga-
tavo garšīgas pusdienas. Ēdi-
nāšana 1.–6. klašu skolēniem 
ir bez maksas, kā arī 7.–9. klašu 
skolēniem, kuri deklarēti Krust-
pils novadā. Sūnu skolas bērni 
regulāri brauc mācību ekskur-
sijās, skolas autobuss vizina uz 
skolu un atpakaļ arī ikdienā. 

Ja savam bērnam kā mācību 
vietu esat izvēlējušies Sūnu pa-
matskolu, tad nāciet iepazīties 
tuvāk. 2018. gada pirmklasnieku 
pirmā vecāku sapulce Sūnu pa-
matskolā notiks 11. maijā plkst. 
13.00. Būs tikšanās ar nākamās 
1. klases audzinātāju Sandru 
Sondori-Vanagu un skolas vadī-
bu un atbalsta personālu.

Gaidīsim skolā! Sīkāka infor-
mācija pa telefoniem 56228004, 
28676947.

Valda Kalniņa-Vītola

Skolas direktore

Karjeras dienas Variešu sākumskolā
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3. aprīlī Sūnu pamatskolā ska-
nīgi klaudzēja āmuri – Krustpils 
novada pašvaldības Vides un 
civilā aizsardzības dienesta spe-
ciālistu pavadībā 5. un 6.klases 
skolēniem tika sniegta iespēju 
pašrocīgi uzmeistarot   mākslī-
go ligzdvietu zīlītēm, zilzīlītēm 
un mušķērājiem. Kokmateriālus 
putnu būrīšu darbnīcām bija sa-
gādājusi SIA “DLLA”. Kopumā tika 
izgatavoti 34 putnu būrīši. Sko-

lēni putnu būrīšu izgatavošanā 
bija iesaistījušies ļoti cītīgi, viņi 
priecājās, ka putniem būs jaunas 
mājas. Skolēni pašu pagatavotos 
putnu būrīšus varēja piekārt sko-
las ābeļdārzā, vai arī paņemt līdzi 
un piekārt putniem tīkamā vietā 
savu māju apkaimē.

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Latvijā pilskalni ar mākslīgi vei-
doto nocietinājumu grāvjiem, vaļ-
ņiem un kulta vietām un dzīvoja-
mo apbūvi pastāvējuši līdz pat XIV 
– XV gadsimtam – divarpus tūk-
stošu gadu garā laika posmā. Ne 
velti tie apauguši ar leģendām un 
nogrimusī pils un karaļmeita kļu-
vuši gandrīz vai par nacionāliem 
simboliem. Koka piļu sen vairs 
nav, bet pilskalni joprojām grezno 
mūsu kultūrainavu. Pašlaik Latvijā 
esot 467 pilskalni. Viens no tiem 
– Dzirkaļu pilskalns atrodas Krust-
pils novada Kūku pagastā. 

Lai izrādītu cieņu videi, ap-
kārtējiem cilvēkiem, novadam 
un savai valstij, 21. aprīlī Sūnu 
pamatskolas skolēni, mācībspēki, 
tehniskie darbinieki, tūrisma un 
jaunatnes lietu speciāliste Angelī-
na Smirnova, biedrības “Silta sirds” 
valdes locekle Mārīte Pole vieno-
jās kopīgā brīvprātīgajā darbā – 
attīrīja no apauguma veco zirgu 
un jātnieku ceļu Dzirkaļu pilskal-

nā. Aktivitātes mērķis bija  izzināt 
Krustpils novadā esošās dabas un 
vēstures bagātības un radīt piede-
rības un lepnuma sajūtu par savu 
novadu.

Šī talka bija pirmā projekta 
‘’Dzirkaļu pilskalna vecā zirgu ceļa 
marķēšana un informācijas plākš-
ņu izvietošana” aktivitāte. Projekta 
ietvaros plānots radīt jaunu taku 
piekļūšanai līdz pilskalnam un uz 

tās izvietot plāksnes ar informatīvi 
izglītojošu informāciju. Projektu 
‘’Dzirkaļu pilskalna vecā zirgu ceļa 
marķēšana un informācijas plākš-
ņu izvietošana” ar Krustpils nova-
da pašvaldības fi nansiālu atbalstu 
realizēs biedrība “Silta sirds”.

Angelīna Smirnova 

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

14. aprīlī ainaviskais taku skriešanas seriāls "Stirnu 
buks" ieskandināja sacensību 5. sezonu ar pasakai-
nu skrējienu maratonu Latvijas valsts mežu Tērvetes 
dabas parkā! Krustpils novada skriešanas komanda 
"KROKUS" ar jaunu enerģijas lādiņu uzsāka savu trešo 
sezonu šajā seriālā. Tērvetes mežā izbaudījām gan ce-
ļojumu dabā, gan arī ceļojumu Latvijas vēsturē. LVM 
dabas parks Tērvetē ir viena no tūristu iecienītākajām 
un ģimenei draudzīgākajām vietām Latvijā. Tā kopējā 
platība ir ap 1200 ha, no kuras trešo daļu aizņem Pa-
saku pasaule. Iecienītākās parka vietas, kuru apskatei 
nepieciešamas vismaz trīs stundas, ir Pasaku mežs, 
Atrakciju laukums un Rūķīšu mežs. Skrējienā varējām 

sastapt gan koka skulptūrās atveidotus pasaku un 
rakstnieces Annas Brigaderes lugu varoņus – Sprīdīti 
un Lutausi, Meža Ķēniņu ar galmu, Anneli ar draudze-
nēm un rūķu saimi –, gan “dzīvus” pasaku tēlus. Šeit 
var iepazīt arī seno zemgaļu varenību. Tie mūsdienu 
paaudzēm māj atmiņas, pakāpušies trīs senajos pils-
kalnos. Zemgaļi bija viena no militāri visattīstītākajām 
senlatviešu tautām, un tieši Tērvetē reiz mitis Namei-
sis, pazīstams arī kā Namejs, Nameitis, Tērvetes zem-
gaļu vecākais, vēlāk visas Zemgales ķēniņš un brīvības 
cīņu vadonis. Stirnu buka sezonas 1. posma mājvieta 
savulaik atzīta par izcilāko Eiropas tūristu galamērķi 
Latvijā!

Par rezultātiem – komanda "KROKUS" punktu 
summā 22. vietā no 54 startējušām komandām.

Kā ik sezonu, "Stirnu buks" piedāvā dažāda garu-
ma kalnainas trases. "Vāveru distance" 5 km garumā 
veiksmīgi izskrieta Svenam Spēkam, jaunākajam ko-
mandas dalībniekam. Komandai punktus palīdzēja 
gūt Zaķa distances (10,7 km) dalībnieki Pēteris Laz-
diņš, Raimonds Spēks, Ieva Rogāle un Juris Grodnis. 
Šajā distancē Pēterim Lazdiņam savā grupā augstā 
2. vieta! "Stirnu buka" 22,7 km garo distanci pieveica 
Aija Rogāle un Līga Pakalna, "Lūšu" 29 km kalnainās 
takas bija pa spēkam Vladislavam Aļehnovičam un 
Guntaram Siliņam. 

Nākamajā seriāla skrējienu kārtā ar tūkstošiem 
skrējēju tiekamies 5. maijā Zilajos kalnos Ogrē!

Apskatu sagatavoja Aija Rogāle, "KROKUS" 

pārstāve, Izmantojot www.stirnubuks.lv informāciju

Vairāk foto un video: 
http://www.stirnubuks.lv/fotovideo/ 

  Lai skolēnu ikdienu padarītu 
mazliet neparastāku, kā arī dotu 
iespēju iepazīt astronoma, ģeolo-
ga, inženiera un elektriķa profesi-
jas, Sūnu pamatskolā marta beigās 
un Krustpils pamatskolā aprīļa 
sākumā viesojās ZINOO centrs no 
Cēsīm. Pasākums tika organizēts 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karje-
ras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sūnu pamatskolas skolēniem 
"Mazā zinātkāres diena" pagāja, 
sacenšoties augstāko “debesskrāp-
ju” celšanā un “kosmiskās olas” 
palaišanā. Darbnīcās tika iesaistīti 
pilnīgi visi, darbojoties komandās 
un individuāli, netradicionālā un 
radošā veidā. 

Krustpils pamatskolas skolēni 

piedalījās   "Lielās zinātkāres die-
nas" aktivitātēs. Arī te tika palaistas 
“kosmiskās olas”, kā ari iepazīti da-
žādu elektrisko ķēžu slēgšanas pa-
matprincipi. Veiksmīgi tika izpildīts 
komandu uzdevums un izveidota 
kosmiskā zonde, kā arī izveidoti 
elektriskie slēgumi, kas liek spīdēt 
spuldzītei vai darboties magnē-
tam.

Skolas vestibilā tika izvietotas 
"Zinātkāres stacijas" ar interaktī-
viem eksponātiem – plakātiem ar 
dažādiem zinātniekiem un viņu 
uzdevumiem. Katrs skolēns aiz-
pildīja atbilžu lapu, atbildot uz šo 
zinātnieku uzdotajiem jautāju-
miem. Par katru pareizi atbildētu 
jautājumu, skolēni ieguva vairāk 
punktu, kā rezultātā kā balvu sa-
ņēma ZINOO centra nozīmīti un 
iespēju piedalīties izlozē par gal-
veno balvu –  dāvanu karti ZINOO 
centra apmeklējumam. Trīs veik-
sminiekus, kuri ieguva dāvanu kar-
tes, izlozēja Krustpils pamatskolas 
direktore, bet pārējiem – lai veicas 
nākošreiz!

PKK pārstāve

 Mazpulks 20. aprīlī devās uz 
Rīgu, lai piedalītos Latvijas Maz-
pulku padomes izsludinātajā Lat-
vijas Mazpulku GODA NOMINĀCI-
JAS „Augsim Latvijai!” gadskārtējā 
konkursā. Kā arī darboties vides 
izglītības konferencē "Zaļākai uz-
ņēmējdarbībai Eiropā", kas notika 
kultūras pilī Ziemeļblāzma. Kon-
ferences mērķis ir iedvesmot sko-
lēnus domāt kā videi draudzīgam 
uzņēmējam. Tā kā dabas resursu 
kļūst aizvien mazāk, jauniešiem 
nepieciešams attīstīt zaļās uzņē-
mējdarbības kompetences, lai ra-
dītu preces un pakalpojumus, kas 
saglabā dabisko vidi un pat atve-
seļo to.

Šogad konkursam pieteicās 29 
mazpulcēni no visas valsts. Maz-
pulcēni, daudzus gadus darbojo-
ties mazpulkos, veiksmīgi īsteno-
juši piecus individuālos projektus 
un saņēmuši piecus individuālo 
projektu sertifi kātus.

 Šī gada Goda nominanti no 
Sūnu mazpulka ir 5 mazpulcēni. 
Gunta Pastare, Artūrs Turkupols, 
Aivis Liepiņš mazpulkā darbojas 9 
gadus, bet Beāte Kate Ločmele un 
Laura Kursīte Kursiša 5 gadus. Maz-
pulku darbā piedalās ar lielu inte-
resi ir patstāvīgi un radoši, izpalī-
dzīgi. Piedalās dažādos mazpulka 
pasākumos , kuros čakli palīdz 
mazpulku vadītājai . 

Guntas un Artūra ģimenes ir 
saņēmušas biedrības pateicību par 
ieguldīto darbu organizācijā. 2016. 
gadā Guntas divas māsas arī ir ie-
guvušas mazpulku nominācijas 
balvas. Aivis , Artūrs, Gunta ir ļoti 
sportiski, par to liecina iegūtās pir-
mā un trešā vieta LM valsts sporta 
spēlēs. Beāte ir ļoti talantīga jaunā 
māksliniece. Tāpēc vienmēr vadī-
tājai palīdz ar dekorāciju zīmēšanu 
un noformēšanu. Laura rūpīga un 
čakla rokdarbniece. Jaunieši dalās 
pieredzē ar citiem mazpulcēniem, 
ir motivēti sasniegt labus rezultā-
tus mazpulku darbā, jo saprot, ka šī 
iegūtā pieredze noderēs turpmākā 
dzīvē. Iegūtos rezultātus prezentē 
pārliecinoši, par ko liecina saņem-
tās pateicības. Popularizējuši sava 
novada un skolas vārdu Latvijā.

Biedrība “Latvijas Mazpulki” 
piešķīra jauniešiem mazpulku 
Goda nominācijas balvu –sudraba 
karotīti ar gravīru koka paliknī.

Paldies vecākiem par atbalstu 
mazpulku darbā! Pateicamies arī 
pašvaldībai par to, ka atzīst un at-
balsta sava novada mazpulcēnu 
veikumu! Īpaši liels paldies Sūnu 
pamatskolas direktorei Valdai Kal-
niņai Vītolai, kura veicina un atbal-
sta visus mazpulka darbus. Kopā 
esam spēks!

748.Sūnu mazpulka vadītāja 

Daina Kalve

748. Sūnu mazpulkam 
godalgu rekords

Skolēni sakopjot Dzirkaļu pilskalnu, 
vienojas kopīgā brīvprātīgajā darbā

 Zinātkāres diena skolā, kopā 
ar zinātkāres centru ZINOO

14. aprīlī Krustpils novada komanda KROKUS 
veiksmīgi uzsāka trešo seriāla “Stirnu buks” 
sezonu Tērvetē

Sūnu pamatskolas skolēni un pašvaldības pārstāvji 
gatavoja  putnu būrīšus
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Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tukša māja.
Tumsā balta svece raud.
/Z.Purvs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

JEFIMENKO KLEOPATRA 
02.03.1936. – 27.02.2018.

KATINS AIVARS 
11.08.1964. – 02.03.2018.

LOSKUTOVS TIMOFEJS 
16.06.1927. – 06.03.2018. 

KUDRJAŠOVA ALEKSANDRA 
20.12.1930. – 10.03.2018.

MINKOVA JANĪNA 
04.04.1947. – 10.03.2018.

RUDZĀTE AUSTRA 
29.10.1948. – 12.03.2018.

SALENIEKS JĀZEPS 
26.02.1936. – 10.03.2018.

PROKOFJEVA PELAGEJA 
05.04.1932.– 12.03.2018.

GAIDELE LILLIJA 
02.03.1959. – 03.04.2018.

DUNDURE ĒRIKA 
18.06.1938. – 08.04.2018.

VANAGA MAIJA 
09.05.1952. – 14.04.2018.

FRANCKEVIČA MIRDZA 
21.07.1937. – 17.04.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Ik bērniņš kā brīnums
Šai pasaulē atnāk
Uz zemes pa ceļu vissvētāko.
/I.Aizkalniete/ 

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie – 
3 meitenes, 1 zēns

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

MAIJĀMAIJĀ
ATAŠIENES K/N 
“ANNAS SĀTA”
13. maijā plkst. 11.00
Dikļu KTIC amatierteātra 
izrāde Danskovīte “Antons 
un Anne” 2.daļa “Kāzu gada 
jubileja”

MARINZEJAS MUIŽA
19. maijā plkst. 16.00
Krustpils novada tūrisma 
sezonas atklāšanas 
pasākums

ATAŠIENES BAZNĪCA
4. maijā Baltā galdauta 
svētki
14.00 Sv. Mise par Tēviju
15.00 baznīcas dārzā – 
kopīga baltā galda klāšana, 
latviešu sirds dziesmu dziedā-
šana, sarunas, stāsti, atmiņas 
un nākotnes plāni

KŪKU PAGASTA 
BRĪVDABAS ESTRĀDĒ 
“MĀRDADZIS”
4. maijā Baltā galdauta 
svētki
Plkst. 10.00 Ģimenes 
auto – foto rallijs
Plkst. 18.00 koncerts 
“Saimes galds”
Plkst. 20.00 Ģimenes 
diskoballe ar DJ Jāni Balodi

KRUSTPILS 
PAGASTA K/N
13. maijā plkst. 15.00
Mātes dienas pasākums

MEŽĀRES 
PAGASTA K/N
4. maijā plkst. 15.00
Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanai veltīta 
pēcpusdiena Baltā galdauta 
svētki “Satikšanās prieks”

VARIEŠU K/N
4. maijā plkst. 13.00
Baltā galdauta svētki ar 
“Zaķēnu” kuplo ģimeni
25. maijā plkst. 15.00
Teātru festivāls “Āksts – 2018”
26. maijā plkst. 10.00
Teātru festivāls “Āksts – 2018”

VĪPES PAGASTA K/N
4. maijā plkst. 14.00
“Un atkal vējš par pavasa-
ri dzied..” Sirds siltumā ar 
mums dalīsies dzejniece 
Sandra Grīnberga un mūziķis 
Kaspars Krastiņš
6. maijā plkst. 9.00
6. Latvijas simtgadei veltītais 
pārgājiens

Ģimeņu Ģimeņu 
sporta dienasporta diena
Sūnu pamatskolas 

teritorijā
• komandā 4-6 dalībnieki; 

• komandā jābūt gan 
pieaugušajiem, gan bērniem;

• vienots komandas 
vizuālais tēls.

Pieteikšanās pa e-pastu: 
sunupsk@krustpils.lv vai pie 

Sūnu skolas vadības līdz 
8. maijam

Sīkāka informācija 
www.krustpils.lv

Pasākums tiek īstenots projekta 
9.2.4.2./16/1/012 "Veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem" ietvaros. Projekts 

tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un 
valsts budžeta līdzekļiem.

19. maijs 19. maijs 


