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 Aicina uz informatīvu 
pasākumu par Krustpils 
novada ezeriem
2017. gada 22. aprīlī Krustpils novada pašvaldības Kūku 
pagasta pārvaldes telpās notiks informatīvs pasākums, lai 
iepazīstinātu ieinteresēto sabiedrības daļu ar 
Baļotes, Marinzejas un Timsmales ezeru pētījumiem 
un esošo situāciju, kā arī rosinātu diskusijas par ezeru 
apsaimniekošanas jautājumiem. 

Pasākumā piedalīsies nodibinājuma “Vides risinājumu 
institūts” pārstāvji, Krustpils novada pašvaldības vadība 
un vides speciālisti. 

Sīkākai informācijai lūgums sazināties ar Vides un civilās 
aizsardzības nodaļu, vadītājs – 
Ilmārs Luksts (tālr. 25671222)

 18. martā Līvānu kultūras 
centrā norisinājās ikgadējais 
pašvaldību apvienības “Sabied-
rība ar dvēseli – Latvija” projektu 
konkurss. No katra Latvijas plā-
nošanas reģiona tika prezentēti 
trīs projekti, bet pēc tam ap-
vienības dalībnieki balsoja par 
kādu no cita reģiona projektiem, 
tādējādi nosakot no katra reģio-
na vienu iniciatīvu, kas tālāk cī-

nās par vislabākā aizvadītā gada 
projekta titulu. Reizi gadā arī 
tiek izdots gada pārskata žurnāls 
un organizēts pasākums, kura 
laikā tiek godināti un ar naudas 
balvām apbalvoti tie cilvēki, kuri 
ziedo savu laiku, spēkus un bieži 
vien arī līdzekļus, lai veidotu la-
bāku dzīvi savā pilsētā vai ciemā. 

Zemgales plānošanas reģio-
nā augstāko novērtējumu ieguva 

Krustpils novada Variešu pagasta 
Medņu biedrība “Ungurmuiža” 
(biedrības valdes priekšsēdētāja 
Aija Prokofj eva) par projektu “Pūču 
takas izveide Krustpils novada 
Medņos”, otru augstāko novērtē-
jumu saņēma aizgājušajā gadā 
dibinātā Krustpils novada Kūku 
pagasta biedrība “Silta Sirds” (val-
des priekšsēdētāja Mārīte Pole) par 
projektu “Dzirkaļu pilskalna infor-

matīvā stenda un norāžu izgatavo-
šana un atjaunošana”. 

Apvienība “Sabiedrība ar 
dvēseli”darbojas, lai iedzīvotā-
jiem un to apvienībām palīdzētu 
īstenot ieceres un paveikt ne-
lielus projektus pašu spēkiem. 
Tas ir atbalsts nevalstiskajām 
organizācijām vai nereģistrētām 
iedzīvotāju grupām. Iedzīvotāji 
raksta projektus, žūrija tos izvēr-

tē, un atbalstītie projekti saņem 
pašvaldības līdzfi nansējumu, lai 
biedrība vai iedzīvotāju grupa 
savu ideju varētu īstenot, do-
dot   savu ieguldījumu sabiedrī-
bai un apkārtējai videi. 

Informāciju sagatavoja

Ieva Lapiņa

Krustpils novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Divām Krustpils novada biedrībām pirmā un otrā 
vieta Zemgales plānošanas reģionā, pašvaldību 
apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
projektu konkursā 

Iesniedz savu 
ideju Latvijas 
simtgadei!
Krustpils novada pašvaldība ai-
cina ikvienu novada iedzīvotāju 
piedalīties Latvijas simtgades 
svinību organizēšanā mūsu 
novadā. Ikviens iedzīvotājs tiek 
aicināts iesūtīt savu ideju par 
kādu pasākumu, kādu aktivitāti, 
vai kādu sen sapņotu ieceri, ko 
Krustpils novads varētu realizēt 
gaidot Latvijas simtgadi.
Idejas aicinām iesūtīt brīvā 
formā Krustpils novada paš-
valdības sabiedrisko attiecību 
speciālistei Ievai lapiņai līdz 10. 
aprīlim uz e- pastu: ieva. lapi-
na@krustpils.lv vai arī iesniegt 
klātienē Krustpils novada paš-
valdībā, Jēkabpilī, Rīgas ielā 
150a (23. kabinetā).  

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Lai pavasara atnākšana ienes prieku 
sirdī, gaišas sajūtas ikvienā no 
mums un nebeidzamu vēlmi darboties!

Priecīgas Priecīgas 
Lieldienas!Lieldienas!
Krustpils novada pašvaldība 
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Latvijas valsts simtgades svi-
nību galvenais vēstījums ir „Es 
esmu Latvija”, akcentējot, ka 
Latvijas valsts galvenā vērtība ir 
cilvēki, kuri ar savu ikdienas dar-
bu veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus rīt-
dienai. 

2016. gada 1. decembrī spēkā 
stājās Nemateriālā kultūras man-
tojuma likums! Tas ir jauns, līdz 
šim nebijis regulējums, kas pa-
redz izveidot nacionālo nemate-
riālā kultūras mantojuma saraks-
tu un nosaka kopienu līdzdalību 
mantojuma saglabāšanā. 

Nemateriālā kultūras manto-
juma likuma mērķis ir saglabāt 
un nodot nākamajām paaudzēm 
nemateriālo kultūras mantoju-
mu kā Latvijas kultūras savdabī-
bu un daudzveidību apliecino-
šu resursu, kas veicina vērtību 
izpratni, radošumu, attīstību un 

dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Vīpes amatniecības centra, 

"Māzers” mērķis ir Nacionālās 
kultūras identitātes apzināšana, 
saglabāšana un nodošana nāka-
majām paaudzēm, veicinot tās 
dzīvotspēju un atpazīstamību 
Latvijā un pasaulē. 

No 2017. gada janvāra Vīpes 
amatniecības centrs, Māzers” 
īsteno VKKF atbalstītu projektu: 
Meistarklase, Krustpils novada 
tautas tērpa galvassegas un vil-
laines audums””. Projekta gaitā 
apgūstam Krustpils tautas tērpa 
galvassegas: meitu vainagu un 
sievu cepuru darināšanu, aužam 
villaines audumu un lakatus. 

Krustpils novada tautas tēr-
pu uzskata par latviskāko starp 
novadiem. Raksti salikti klasis-
ki skaistās joslu kombinācijās. 
Rakstu izpildījuma tehnika ir vis 
augstākā un bagātākā. Tautas 

apģērbs dod iespēju iepazīties 
ar tautas mākslas tradīcijām, da-
rinātāju meistarību un estētisko 
gaumi. Tautas tērpu bagātais or-
naments un krāsu salikums ir ne-
izsmeļams avots tautas mākslas 
meistaru jaunradē. 

Balstoties uz amatniecības 
centra darbību, īstenojot VKKF 
atbalstītus projektus un gata-
vojoties Latvijas simtgadei, aici-
nām atsaukties un līdzdarboties 
visus tautas tērpu darinātājus un 
glabātājus, lai piedalītos izstādē. 

Īpaši lūdzam atsaukties 
Krustpils tipa villaines īpašnie-
kus, lai nofotografētu un pie-
rakstītu villaines tapšanas vēs-
turi. 

 Cerot uz atsaucību un sadar-
bību, 

 Vīpes amatniecības centra 

"Māzers” vadītāja, 

Inese Bramane, t. 26611297

Krustpils novada dome rīko – zemes vienības “Silavu Daugaviņa” (kadastra Nr. 5670 006 0309) ar 
apbūvi – vienstāvu dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 5670 006 0309 001), kas atrodas  Kūku 
pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli. 
Izsoles sākumcena – EUR 3840. 00,
Izsoles nodrošinājums – 10% no sākumcenas (384 EUR), 
Dalības maksa – EUR 30, 
Izsoles solis – EUR 200.                                     
Izsole notiks 2017. gada 21. aprīlī plkst. 10.00 Krustpils novada domē, norādītā telpā/sēžu zālē, 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. Izsoles nodrošinājuma un dalības summa par izsoli iemaksājama līdz 
2017. gada 20. aprīli Krustpils novada domes (Reģ. Nr. 90009118116) norēķinu kontā Nr.lv55 UNLA 
0050 0143 2307 5, AS «SEB banka», bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu iepazīties var www.krustpils.lv sadaļā Izsoles 

Informācija par 
2017. gada 3. jūnija 
pašvaldību vēlēšanu 
iecirkņu (pagastu 
pārvaldes telpās) 
komisijas izveidi

Pašvaldības vēlēšanu iecirkņu 
komisijas locekļu kandidātu pie-
teikumu iesniegšana 2017. gada 
pašvaldību vēlēšanām notiks no 
2017. gada 27. marta līdz 2017. 
gada 21. aprīlim. CVK mājaslapā 
ir pieejams pieteikums, kurš jā-
aizpilda un jāparaksta. Iecirkņu 
komisijas aizpildīšanas instrukcija 
https://www.cvk.lv/pub/pu blic
/30475. html Aizpildītas veid  lapas 
iespējams atstāt arī pie Krustpils 
novada pašvaldības dokumentu 
pārvaldības speciālistes Rutas Iva-
novas, Rīgas ielā 150 a, Jēkabpilī, 
2. stāvā. 

2017. gada Pašvaldību 
vēlēšanu deputātu 
kandidātu sarakstu 
iesniegšana 2017. gada 
3. jūnija pašvaldību 
vēlēšanām  notiks:
 18. 04. 2017. 
no plkst 13. 00 – 16. 00;
 20. 04. 2017. 
no  plkst. 9. 00 – 12. 00;  
 24. 04. 2017. 
no  plkst 13. 00 – 18. 00. 

Liels lūgums  iepriekš zvanīt 
Krustpils novada vēlēšanu ko mi-
sijas priekšsēdētājai Līgai Vīks nai 
T: 20635719 un vienoties par kon-
krētu laiku! 

Kā arī ir izveidota vēlēšanu 
komisijas «kastīte» pie Ilutas  Ran-
dohas (dokumentu un arhīva pār-
valdības speciālistes), otrajā sta-
vā,  lai varētu atstāt iesniegumus. 

Vēl tiks sniegta informācija par 
telpām, kurā vēlēšanu komisija 
pieņems deputātu sarakstus. 

Krustpils novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja 

Līga Vīksna, 

Tālr. 20635719

Nemateriālā kultūras Nemateriālā kultūras 
mantojuma apzināšanamantojuma apzināšana

PIETEIKUMA ANKETA 
Amatierteātru festivālam „ĀKSTS – 2017”

Pilns amatierteātra nosaukums 

Tālrunis e-pasts 

Iestudētā darba autors 

Iestudējuma nosaukums 

Režisors 

Izrādes ilgums 

Darbojošos personu skaits 

Nepieciešamais uzbūves laiks 

Nepieciešamais demontāžas laiks 

Lūgums izrādes garumu līdz 1 stundai, piedošu ja būs 20min. ilgākas. 

Lūdzu aizpildītu anketu atsūtīt līdz 02.05.2017: 
e-mail: anita.ruliete@krustpils.lv; m.tel. 26321351

AKTUĀLA 
INFORMĀCIJA 
PAR PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANĀM 
2017. gada 
3. jūnijā

AICINAM JŪSU AMATIERTEĀTRI PIEDALĪTIES
FESTIVĀLĀ „ĀKSTS – 2017”,  KAS NORISINĀSIES 

VARIEŠU KULTŪRAS NAMĀ NO  26. – 27. MAIJAM
26. MAIJĀ NO PLKST. 15:00 BĒRNU AMATIERTEĀTRI

27. MAIJĀ NO PLKST. 10:00 AMATIERTEĀTRI 

FESTIVĀLA DEVĪZE “KAS ZEM ĀKSTA CEPURES”

 KOLEKTĪVA PIETEIKŠANA LĪDZ 2. MAIJAM

MĪĻIE, TEĀTRA DRAUGI! 
Šekspīrs teica, ka: 

 „Visa pasaule ir teātris, kur cilvēki ir aktieri, 
 un viņi katrs nāk un iet no skatuves, un 

katram sava loma ir ne viena vien”. 

FESTIVĀLS 
„ĀKSTS – 2017”

Dzīvosim 
tīrā un 
sakoptā 
vidē

Mēs visi labi jūtamies tīrā 
un sakoptā vidē. Neatkarīgi no 
tā, vai tā māja, sēta, iela vai at-
pūtas vietas. Dažkārt  liekas ne-
izprotami, kāpēc daļa cilvēku 
aiz sevis atstāj piegružoto vidi, 
ejot pa ielu, parkā vai pagas-
ta centrā izmet zemē visu, kas 
lieks, neskatoties, ka iespēju 
robežās turpat ir izvietoti atkri-
tumu konteineri. Aicinu ikvienu 
iedzīvotāju pagastā, lielus, gan 
mazus pievērst tam uzmanību. 
Tāpat aicinu visus māju īpašnie-
kus, zemniekus, uzņēmējus – 
sakopsim ne tikai savu māju 
durvju priekšu, sakopsim, ap-
pļausim īpašumam pieguļošo 
teritoriju.

Satraucošs jautājums, par 
kuru runāts daudzus gadus, 
ir par mājdzīvniekiem, t.i. par 
suņu, kaķu, mājputnu turēšanas 
noteikumu ievērošanu. Visiem 
labi zināms, ka suņi nevar atras-
ties ārpus mājas bez pavadas 
vai saimnieka. Taču jāatdzīst, 
ka Mežāres pagastā joprojām ir 
klaiņojošie suņi, kuri, atrodoties 
ārpus mājas, skrienot izbradā  
puķu dobes un ir bīstami gan 
bērniem, gan pārējiem iedzī-
votājiem, tiek  radītas bīstamas 
situācijas  autotransportam. 
Tāpat par kaķu turēšanu, īpaši 
daudzdzīvokļu mājās. Nepie-
skatīti tie klaiņo pa kaimiņu 
māju sētām, meklē pārtiku vai 
piemēslo kāpņu telpas, ar ko ir 
neapmierināti iedzīvotāji, no 
kuriem ir saņemtas sūdzības. 
Tādēļ lūdzu iedzīvotājus, ku-
riem ir mājdzīvnieki – laukos 
vai pagasta centrā, centīsimies 
neradīt problēmas un nepatīka-
mās situācijas ne sev, ne apkār-
tējiem. 

Ceru uz iedzīvotāju izpratni- 
pārdomāsim, izdarīsim secinā-
jumus un baudīsim dzīvi tīrā un 
sakoptā vidē.

Mežāres pagasta pārvaldes 

vadītāja Nadežda Mitrofanova
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Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs 
(TITC) sadarbībā ar Sabiedrī-
bas integrācijas fondu projekta 
“Latviešu valodas kursi Jēkab-
pils pilsētas un apkārtējo nova-
du: Krustpils, Jēkabpils, Salas, 
Aknīstes, Viesītes un Pļaviņu 
pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros 
aicina apgūt vai pilnveidot lat-
viešu valodas prasmes latviešu 
valodas kursos pieaugušos ie-
dzīvotājus, kuru dzimtā valoda 
nav latviešu valoda, kuri nav 
bezdarbnieki, darba meklētāji 
vai skolēni. Priekšroka tiks dota 
jauniešiem vecumā līdz 25 ga-
diem. Mācības notiks pa A1, A2, 
B1, B2, un C1 līmeņiem. 

Kursi ir BEZMAKSAS, kursu 
beidzējiem noslēgumā jākār-
to bez maksas pārbaudījumu 
Valsts izglītības satura centrā. 

Nodarbības notiks 2 reizes 
nedēļā vakaros Jēkabpils TITC 
un Pļaviņās. 

Kursu dalībnieku reģistrācija 
un testēšana no 30. 03. 2017. – 
12. 04. 2017. 

Pieteikšanās: pa tālr. 
65221333 / mob. 26101166, 
e-pasts: titc@titc.lv vai mājas 
lapā www.titc.lv

Reklāmas informatīvais ma-
teriāls ir sagatavots ar Sabiedrī-
bas integrācijas fonda finansiā-
lu atbalstu.  Par reklāmas infor-
matīvā materiāla saturu atbild 
Jēkabpils TITC, līgums Nr. 2017.
lv/LV/17. 

Aicina mācīties latviešu 
valodas kursos

Zemessardzes ansamblis 
“Junda” ik gadu rūpējas par 
muzikālo noskaņu Krustpils no-
vada rīkotajā leģionāru godinā-
šanas pasākumā, kas jau kļuvis 
par vairāk nekā 10 gadus senu 
tradīciju. Iepriekš Krustpils un 
Jēkabpils puses iedzīvotāji jau 
zināja, ka ik gadu 16. martā viņu 
ceļš vedīs uz Sūnu pamatskolu, 
bet šogad sarīkojumam bija cita 
norises vieta – Krustpils Kultū-
ras nams. Arī pasākuma formāts 
mainīts – šogad bez tradicionā-
lās leģionāru godināšanas noti-
ka arī izstādes atklāšana un te-
ātra izrāde. Pirms godināšanas 
pasākuma tika atklāta Latvijas 
Okupācijas muzeja ceļojošā iz-
stāde “Pretējās pusēs: Latvijas 
karavīri Otrajā pasaules karā”.  

Jēkabpils Vēstures muzeja 
galvenā krājuma glabātāja Iluta 
Bērziņa stāsta: “Šinī izstādē mēs 
varam uzzināt par karavīriem 
Otrajā pasaules karā, par lat-
viešu karavīru motivāciju, par 
viņu ikdienu, par to, kas notika 
frontes līnijas vienā pusē un 
otrā pusē, par to, ko darīja sie-
vietes Otrajā pasaules karā – tā 
arī ir interesanta tēma. Varam 
apskatīt, kā izskatījās karavīrs 
Sarkanajā armijā un kā izskatījās 
karavīrs leģionā.” 

16. marta vakarā izstādi va-
rēja aplūkot pasākuma apmek-
lētāji, bet citi interesenti aicināti 
jaunnedēļ doties uz Sūnu pa-
matskolu, kur izstāde būs skatā-
ma visu nākamo nedēļu.  

Pēc izstādes atklāšanas 
Krustpils Kultūras nama lielajā 
zālē norisinājās leģionāru godi-
nāšana. Ik gadu leģionāru kļūst 
arvien mazāk, un šogad zālē 
svinīgi tika ieviesti vien trīs Jē-
kabpils puses leģionāri. Apvie-
nības “Daugavas Vanagi Latvijā” 
Jēkabpils nodaļas vadītāja Edīte 
Ortveina stāsta: “Pašā sākumā, 
kad mēs apzinājām leģionārus, 
bija 182 leģionāri. Tas jau bija 
daudzus gadus atpakaļ. Šodien 
Jēkabpilī un Jēkabpils novadā ir 
palikuši tikai pieci. Pagājušogad 
četri aizgāja aizsaulē.” 

    Kopā ar citiem tuvāko no-
vadu leģionāriem dzīvi ir vēl 
vairāki, bet uz pasākumu ne visi 
varējuši ierasties – gan slimību, 
gan citu iemeslu dēļ. Tie, kurus 
šogad svinīgi godināja klātienē, 
bija Arvīds Gedušs, kurš dienē-
jis leģiona 15. divīzijā, Valentīna 
Agapova, kura agrā jaunībā bija 
nacionālo partizānu sakarniece, 
kā arī Jānis Auzāns, kurš bijis le-
ģiona 15. divīzijas izlūkbataljo-
na karavīrs.  

Ierasties nevarēja arī leģio-
nārs Jānis Olte, kurš pašlaik 
dzīvo Vecpiebalgas pansionātā, 
bet pasākumā bija klāt viņa ra-
diniece Līga, kura uzsvēra, cik 
pacilāts un priecīgs bija Jānis 
par krustpiliešu neseno apcie-
mojumu: “Viņš bija tik laimīgs, 
ka viņš ir atzīts, ka par viņu 
vispār interesējas. Gundaru 
un viņa komandu viņš dievina 
kopš tā laika, kad viņš bija šajā 

pasākumā, un ir arī, par ko. Viņš 
teica – es mūžu būtu nodzīvojis 
un nezinātu, ka Latvijā ir tāda 
vieta, kur par leģionāriem arī 
domā.” 

Pēc leģionāru godināšanas 
un aizsaulē aizgājušo brīvības 
cīnītāju piemiņas brīža sarīko-
jums turpinājās ar jaunā Rīgas 
teātra viesizrādi “Vectēvs”. Mo-
noizrādē aktieris Vilis Daudziņš 
izstāsta trīs dažādus likteņus, 
iejūtoties trīs dažādu karavīru 
lomās.  

Pasākuma organizators Gun-
dars Kalve uzsver, ka mainīt sa-
rīkojuma formātu mudinājis pa-
gājušais gads, kad uz pasākumu 
pulcējās diezgan maz cilvēku: 
“Darba grupa uzklausīja manu 
viedokli, ka iznāk, ka mēs svēt-
kus taisām sev vai saviem domu-
biedriem un ģimenes locekļiem, 
lai gan mūsu mērķi ir pavisam 
citādāki – iesaistīt lielākas tautas 
masas un izstāstīt šīs dienas tra-
ģiskumu. Vienošanās bija tāda, 
ka vajadzētu uzaicināt kādu no 
teātriem vai kādām spilgtām 
personībām, kas varētu ieintere-
sēt plašāku loku arī pilsētā.” 

Pēc pasākuma var secināt – 
mērķis ir panākts, jo uz izrādi 
pulcējās pilna zāle skatītāju. Le-
ģionāru godināšanas pasākumu 
Krustpils Kultūras namā organi-
zēja un finansiāli atbalstīja gan 
Krustpils novada pašvaldība, 
gan citas tuvākās pašvaldības – 
Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils no-
vads, Salas novads un Viesītes 
novads.  

Sandra Paegļkalne

Vidusdaugavas televīzija

 Mežāres kultūras namā 18. 
martā notika Mežāres pagasta 
atklātais dambretes turnīrs 64 – 
lauciņu dambretē visiem intere-
sentiem bez vecuma ierobežo-
juma. Turnīrā piedalījās 10 vīrieši 
un 8 sievietes. 

 Balvas un diplomus saņēma 
pirmo trīs vietu ieguvēji. 

 Vīriešu grupā pirmo vietu 
izcīnīja Vitālijs Bogdanovs no 
Mežāres pagasta, otro – Je-
vģēnijs Hnikins no Kūku pa-
gasta, trešo – Ņikita Jeršovs no 

Mežāres pagasta. 
 Meiteņu konkurencē pārlie-

cinoši labākā bija favorīte- Diāna 
Krasavceva no Mežāres pagasta. 
Otrā – Inta Fedotova no Mežāres 
pagasta, trešā – Kristīne Ivanova 
no Mežāres pagasta. 

 Balvas uzvarētājiem pasnie-
dza un ar panākumiem sveica 
Vladimirs Golubevs – sacensību 
tiesnesis un Jūlija Orlova – Mežā-
res kultūras nama darba organi-
zators. 

Jūlija Orlova 

Tradicionālajam leģionāru Tradicionālajam leģionāru 
godināšanas pasākumam – godināšanas pasākumam – 
jauns formātsjauns formāts

Mežārē noticis pirmais 
dambretes turnīrs
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6. janvārī Medņu bibliotē-
kā notika lasītāju tikšanās bib-
liotēkā “Zvaigznes diena”, kurā 
atskatījāmies uz padarīto 2016. 
gadā, apspriedām, ko gribam 
sagaidīt 2017. gadā. Tika apbal-
voti čaklākie 2016. gada biblio-
tēkas apmeklētāji, dzērām tēju, 
cienājāmies ar kliņģeri. Vēl bija 
plauktizstāde – rakstniekam E. 
Lukjanskim – 80. 

Atašienes bibliotēka 13. 
janvārī kopā ar Brāļu Skrindu 
vidusskolu organizēja Barikā-
žu piemiņas pasākumu. Lekcij-
stundu vadīja muzeja darbinie-
ce Iluta Bērziņa. 

Mežāres bibliotēkā līdz 
janvāra vidum vēl bija skatāma 
mākslinieces Jolantas Ābeles 
gleznu izstāde “NOSKAŅA”, 
kura tika atklāta iepriekšējā 
gada noslēgumā. Varēja aplū-
kot gleznotājas jaunākos dar-
bus, kā arī dažus no iepriekšējo 
gadu veikuma. Izstādi kopumā 
apskatījās 62 apmeklētāji. 

Savukārt 27. janvārī Mežā-
res bibliotēka aicināja uz KINO 
rītu. Kopīgi varējām noskatīties 
Jēkaba Štelmahera dokumentā-
lo īsfilmu “NEPĀRTRAUKTĪBA”. 
Filmā atklājās četru dažādu ģi-
meņu stāsti, kuros ikviens cen-
šas izprast paaudžu attiecības. 
Tika stāstīts par četrām dažā-
dām ģimenēm no Jēkabpils 
pilsētas – Valentīnu Agapovu 
un Mirdzu Brikmani, Krustpils 
novada – Reinfeldu ģimeni un 
Viesītes novada – Indānu ģime-
ni. Visus šos stāstus vieno mēģi-
nājums izprast vecās un jaunās 
paaudzes attiecības. Kino sean-
su apmeklēja Mežāres pamat-
skolas skolēni, skolotāji, darbi-

nieki un citi interesenti. 

Janvārī, par godu A. A. Mil-
na 135. Jubilejai, Antūžu bib-
liotēkā notika radoša darbnīca, 
kuras laikā pētījām popularākos 
teicienus no grāmatas “Vinnijs 
Pūks un viņa draugi. Vēlāk zī-
mējām iemīļotākos grāmatu 
varoņus. 

1. februārī Zīlānu biblio-
tēka aicināja uz sveču liešanas 
nodarbībām. Nodarbību vadīja 
un par svecēm stāstīja māks-
liniece Jolanta Ābele. Darba 
gaitā sagatavotajos trauciņos 
izkausētajam parafīnam pa 
vidu bēram ledus gabaliņus 
un rezultātā ieguvām ļoti inte-
resantu pašu rokām gatavotu 

sveci. Tāpat Jolanta parādīja, kā 
no gluži parastas baltas sveces 
var iegūt vizuāli pievilcīgu gala 
produktu, izrādās, ka vajag tikai 
nedaudz izdomas. 

1. februārī Atašienes Brā-
ļu Skrindu vidusskolas Mākslas 
skolas filiālē norisinājās sveču 
darbnīca, kuru organizēja Ata-
šienes bibliotēka. 

7. februāra – 8. martam 
Krustpils pagasta bibliotēkā, 
bija iespējams aplūkot māks-
linieku Aivara Kluša un Irēnas 
Skudras – Klušas Gleznu izstā-
de. Kurās tika attēloti dažādi 
vēsturiski objekti no Aiviekstes 
un interesantas dabas ainavas 
un ziedi. 

9. februārī Krustpils pa-
gasta bibliotēkā notika Krust-
pils novada bibliotēku darbinie-
ku sanāksme. Lai ieietu darba 
ritmā, sanāksmes pirmajā daļā 
bibliotēku darbinieki piedalī-
jās radošā rokassprādžu perļo-
šanas nodarbībā, kuru vadīja 
pieredzes bagāta rokdarbniece 
Lienīte Vītiņa – Zustrupa. Sa-
nāksmes otra daļa tika veltīta 

jautājumiem par bibliotēku 
darbu. Bibliotēkas vadītāji ap-
sprieda profesionālās attīstī-
bas perspektīvas, pārrunāja 
par bibliotēku sadarbību, 2017. 
gada budžetu un pasākumu 
plāniem, kā arī par citiem darba 
jautājumiem. 

11. februāris – Izgudro-
jumu diena (Tomasam Ediso-
nam 170) – šajā dienā godinot 
izgudrotāju Tomasu Edisonu, 
viņa apaļajā jubilejā, Krust-
pils pagasta bibliotēkā tika 
organizēta izgudrojumu/ek-
sperimentu darbnīca. Eksperi-
mentu darbnīcā noskaidrojām 
ko tad īsti Edisons ir izgudrojis 
un kā viņš ir kļuvis par izgud-
rotāju. Pēc neliela ieskata Edi-
sona biogrāfijā sākām ekspe-
rimentēt, gan ar baloniem, kā 
tie vada elektrību un cik tad 
īsti izturīgi tie ir, kā arī pētījām 
dažādus blīvumus ar apelsī-
niem un laimiem, bija eksperi-
menti arī ar ūdeni un krāsām 
un mēģinājām olu ievietot 
pudelē, kā arī veidojām coca – 
colas geizeri. 

11. februārī Kūku bibliotē-
kā notika radošā darbnīca “Va-
lentīndiena”. Pirms Valentīndie-
nas mēs allaž meklējam idejas, 
kā pārsteigt mīļoto cilvēku, kā 
padarīt šo dienu īpaši skaistu 
un mīlestības pilnu. Sirds ir vis-
sastopamākais mīlestības sim-
bols. Senās kultūras piekopēji 
ticēja, ka cilvēka dvēsele dzīvo 
sirdī. Citi ticēja, ka sirds simbo-
lizēja vīrieša taisnību, stiprumu 
un diženumu. Sirds varbūt tiek 
saistīta ar mīlestību tāpēc, ka 
senie grieķi to asociēja ar Amo-

ru. Ikviens, kam trāpīja ar bultu 
Amors iemīlējās. Lai iepriecinā-
tu sev tuvos un mīļos cilvēciņus, 
gaidot Valentīndienu radošajā 
darbnīcā izgatavojām nelielas, 
sirds formas dāvaniņas. 

21. februārī Mežāres 
bibliotēka kopā ar biedrību 
“Daugavas Pārupieši” aicināja 
piedalīties ATMIŅU STĀSTĪJU-
MOS, kuros varēja padalīties ar 
atmiņām par seniem un ne tik 
seniem laikiem. Atsaucās čet-
ri Mežāres pagasta iedzīvotāji: 
Pēteris Ūdris, Andris Dzirkalis, 
Jānis Eglītis un Gunārs Erāns. 
Vairāku stundu garumā diskusi-
ju vadīja un uzturēja biedrības 
“Daugavas Pārupieši”valdes 
priekšsēdētājs, Jaunsardzes un 
informācijas centra Jaunsar-
dzes departamenta 2. novada 
nodaļas jaunsargu instruktors, 
štāba virsseržants – Normunds 
Pastars. Pasākumā piedalījās un 
sarunu garu palīdzēja uzturēt 
Mežāres pagasta pārvaldes va-
dītāja – Nadežda Mitrofanova. 

21. februārī Kūku biblio-
tēka notika datorapmācības 
senioriem. Dalībnieki iemācījās 
pareizi ieslēgt un izslēgt dato-
ru, lietot datorpeli un tastatūru, 
ieiet internetā, atvērt ziņu lapas 
un izlasīt tās, sameklēt jebkuru 
sev vēlamu informāciju. Senio-
riem bija iespēja uzzināt, kā 
vienkāršākā veidā var kārtot 
savas finanšu lietas, izmanto-
jot datoru. Swedbankas klientu 
apkalpošanas speciāliste Irita 
Riekstiņa pastāstīja senioriem, 
kā lietot internetbanku, tele-
fonbanku, bankomātus un kar-
tes. 

24. februārī, Vīpes pagas-
ta bibliotēkā, notika sveču 
darināšanas radošā darbnīca. 
Darbnīcas vadītāja Iluta Bērziņa 
mūs iepazīstināja ar sveču da-
rināšanas burvību, rādot prak-

BIBLIOTĒKU ZIŅAS
2017. gada janvāris – marts
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tiski kā gatavot sveces pašiem. 
Sveces ar savu dzīvo liesmu un 
siltumu ir avots, kas spēj mums 
dot tik ļoti vajadzīgo gaišumu 
un silto enerģiju ne tikai gada 
tumšajā laikā, bet arī ikdienā. 

Februārī, Medņu biblio-
tēkā, atzīmējot dzejnieces 
M. Ķempes 110 un aktrises E. Ra-
dziņas 100 jubileju tika rīkotas 
plauktizstādes, kā arī literārā iz-
stāde- dzejniecei, dramaturģei 
un sabiedriskajai darbiniecei 
M. Zālītei – 65. 

Drošāka interneta dienas ie-
tvaros Antūžu bibliotēkā noti-
ka informatīvas stundas. Biblio-

tēkas lietotāji mācījās kā pareizi 
uzvesties internetā. 

27. februāra – 24. martam 
Krustpils pagasta bibliotēkā 
bija apskatāma ceļojošā izstā-
de, ko veidojusi Jēkabpils gal-
venā bibliotēka par Jāni Akura-
teru un viņa dzimtu. 

1. marts – Kaķu diena. Ofi-
ciāli pasaulē ir kaķu diena, tad 
nu arī Krustpils pagasta bib-
liotēkā bija ieradies kaķis vārdā 
Kuzja, kas dzīvojās pa bibliotē-
ku un laipni sagaidīja apmek-
lētājus. Šajā dienā arī bērniem 
bija īpašs pārsteigums, noor-
ganizējām pārģērbšanās spēli, 
kurā bērni ietērpās dažādos 
dzīvniekos un iejutās dažādos 
tēlos, pēc amizantās pārģērbša-
nās rotaļas sekoja vēl daudzas 
citas spēles un nobeigumā bēr-

ni zīmēja savu kaķi. 
8. marts – Sieviešu diena. 

Krustpils pagasta bibliotēkā, 
ar azartisku un aizraujošu flau-
tas spēli astotajā martā sievie-
tes sveica Pļaviņu mūzikas sko-
las pedagoģe Aiva Siliņa. Pasā-
kuma turpinājumā varēja iepa-
zīties ar Māksliniekiem Aivaru 
Klušu un Irēnu Skudru – Klušu. 
Mākslinieki rādīja nelielu pre-
zentāciju par saviem darbiem 
un privāto muzeju, kas atrodas 
Kalsnavas pagastā. Mākslinie-
ces Irēnas Skudras – Klušas un 
mākslinieka Aivara Kluša glez-
nas bija aplūkojamas no 7. feb-
ruāra līdz 8. martam Krustpils 
pagasta bibliotēkā. 

Kūku bibliotēkā 10. martā 
notika koncerts veltīts Starp-
tautiskajai Sieviešu dienai. Sie-
vietes sveica ar skaistiem dze-
joļiem un muzikālajiem priekš-
nesumiem vietējie jaunieši un 
viesi no Mežāres pagasta un 
Jēkabpils pilsētas. Arnita izjusti 
spēlēja vijoli, Adrians cītīgi at-
skaņoja melodijas ar saksofonu. 
Mežāres pagasta iedzīvotājs 
Vladimirs Golubevs, kurš ik-
dienā pasniedz sporta stundas 
Mežāres pamatskolā, bet jau 
20 gadus brīvajā laikā raksta 

dzeju, iepriecināja klausītājus ar 
saviem dzejoļiem – sirsnīgiem, 
nedaudz nostalģiskiem un sil-
tiem. Kā teica pats autors – viņa 
darbi ir izjūtas, pierakstītas 
dzejas rindās. Tajās aprakstīta 
ne vien patriotisma tēma, bet 
arī mīlestība, skumjas un citas 
izjūtas un emocijas. Nobeigu-
mā skatītājas sagaidīja pārstei-
gums. Mākslinieki no Jēkabpils, 
Sergejs un Natālija iepriecināja 
visus, tēlojot krievu slavenības 
daudzās parodijās. Liels paldies 
dalībniekiem, par to ka atnā-
ca un atbrauca pie mums uz 
koncertu. Mēs visi izbaudījām 
neaizmirstamu vakaru kopā ar 
talantīgiem cilvēkiem un saņē-
mām pozitīvas enerģijas lādiņu 
uz ilgu  laiku! 

Nedēļu no 13. – 18. martam 
Krustpils pagasta bibliotē-

kā saucām par Rozes Stiebras 
multfi lmu nedēļu, jo šajā nedēļā 
katru dienu no plkst. 15:00 rādī-
jām kādu Rozes Stiebras režisēto 
multfi lmu. Pēc multfi lmas sekoja 
veiklo roku darbnīca, kurā tika 
izgatavots kāds darbiņš saistībā 
ar kādu multfi lmu. Šajā nedēļā 
tika izrādītas šādas multfi lmas: 
“Kaķīša dzirnavas”, “Ness un Ne-
sija”, “Dzeguze un viņas 12 vīri”, 
“Neparastie rīdzenieki”, “Kā Brā-
lītis Trusītis uzvarēja Lauvu”un 
“Desas piedzīvojumi”. 

Martā Medņu bibliotēkā 
bija apskatāma plauktizstāde 
Ē. Ošam – 90 un literārā izstāde 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņai. Savukārt, Mežāres 
bibliotēkā marta pēdējā nedē-
ļā tiks atklāta Krustpils novad-
nieces – Rasmas Bērziņas jaunā-
ko karikatūru izstāde, kura būs 
skatāma vēl arī aprīlī – joku un 
sulu mēnesī. 

Sagatavoja Kūku bibliotēkas 

vadītāja – novada bibliotēku 

koordinatore Jeļena Hnikina

Zemkopības ministrija (ZM) 
aicina lauku uzņēmējus, jaunos 
zemniekus, kā arī ģimenes lau-
kos pieteikties lauksaimnieku 
vidū iecienītajam konkursam 
“Sējējs 2017”. Izvirzīt pretenden-
tus konkursam aicinātas ne tikai 
pašvaldības, lauksaimnieku un 
pārtikas ražotāju nevalstiskās 
organizācijas, bet arī lauku attīs-
tības konsultanti. Konkursa da-
lībniekus šogad vērtēs astoņās 
nominācijās un tiks pasniegta 
arī balva par mūža ieguldījumu 
lauksaimniecībā. 

“Arī šogad aicinām lauku uz-
ņēmējus, jaunos zemniekus un 
ģimenes laukos pretendēt uz 
Gada balvu “Sējējs”. Vēlamies ie-
drošināt pieteikties konkursam 
arī mazās lauku saimniecības, jo 

vērtēšanas kritēriji ir izstrādāti 
tā, lai katrs tiktu vērtēts individu-
āli, neatkarīgi no saimniecības 
lieluma. Būtiskākās lietas, kas 
tiks ņemtas vērā, būs saimnie-
košanas prasme un ieguldītais 
darbs, kā arī uzņēmumu sasnie-
gumi. Strauji attīstoties bioloģis-
kai lauksaimniecībai, ceram, ka 
atsaucīgi būs arī šīs nozares pār-
stāvji. Priecāsimies par katru da-
lībnieku konkursā,”norāda zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs. 

Dalībnieki konkursā “Sējējs 
2017” tiks vērtēti nomināci-
jās – “Gada lauku saimniecība”, 
kurā vērtēs augkopības, piena 
un gaļas ražošanas saimniecī-
bas, “Gada uzņēmums pārtikas 
ražošanā”, “Ģimene lauku sētā”, 
“Jaunais veiksmīgais zemnieks”, 

“Bioloģiskā lauku saimniecība”, 
kā arī “Gada LEADER projekts 
vietējā rīcības grupā”. Pietei-
kumi dalībai šajās nominācijās 
jāiesniedz SIA „Latvijas Lau-
ku konsultāciju un izglītības 
centrs”konsultāciju birojos vai 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā 
aparātā Klientu apkalpošanas 
daļā, Rīgā, Republikas laukumā 
2 līdz 2017. gada 1. jūnijam. 

Tāpat šogad dalībniekus 
vērtēs arī nominācijās “Rīt-
dienas sējējs – mazpulks” un 
“Zinātne praksē, inovācijas”. 
Nominācijā “Rītdienas sējējs – 
mazpulks” pieteikumus jāie-
sniedz biedrībā “Latvijas Maz-
pulki”, Rīgā, Ezermalas ielā 28 – 

2, LV – 1014 līdz 2017. gada 
9. jūnijam, savukārt nominācijā 
“Zinātne praksē, inovācijas”– 
Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmijā (LLM-
ZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 
204. kabinetā līdz 2017. gada 
30. jūnijam. 

Jau vienpadsmito gadu tiks 
pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Preten-
dentus šai balvai var izvirzīt ZM 
un tās padotībā esošās iestādes, 
lauksaimnieku un pārtikas ražo-
tāju nevalstiskās organizācijas 
un LLMZA. Lai pieteiktu pre-
tendentus balvai par mūža ie-
guldījumu lauksaimniecībā, ZM 
Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļā, Rīgā, Republikas lauku-
mā 2, 23. stāvā 2302. kabinetā 

jāiesniedz rakstisks pieteikums 
(brīvā formā) līdz 2017. gada 
1. augustam. 

Katrā konkursa grupā noteiks 
vienu laureātu, kurš saņems 
Gada balvu „Sējējs” (bronzas sta-
tuja), diplomu un naudas balvu, 
kā arī veicināšanas balvu saņē-
mējus. Konkursa dalībniekus 
godinās konkursa noslēguma 
pasākumā 2017. gada rudenī. 

Iepazīties ar konkursa noli-
kumu, vērtēšanas kritērijiem, 
pieteikuma veidlapām un citu 
ar konkursu saistīto informāciju 
var tīmekļa vietnē www.sejejs.lv. 

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija. kalnina@zm.gov.lv

Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas 
konkursam “Sējējs 2017”
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No 6. līdz 10. februārim Mežā-
res pamatskolas skolēni projektu 
nedēļas laikā devās ciemos uz 
kādu no mūsu novada pagas-
tiem. Pasākuma mērķis bija iepazīt 
Krustpils novada pagastus, terito-
riālo izvietojumu, aktīvus cilvēkus 
novadā, veicinot skolēnu redzes-
loka paplašināšanos. 

Pirmdien mūsu ceļš veda uz 
Krustpils pagastu. Mēs apmek-
lējām zemnieku saimniecību 
“Vīnkalni”. Otrās un trešās klases 
skolēni stāsta: „Mēs uzzinājām, 
ka no rapšu un linu sēklām var 
izspiest eļļu. Eļļas ražotnes īpaš-
nieks mūs uzjautrināja un smīdi-
nāja, kā arī uzdāvināja katram eļļas 

pudeli.”Eksursijā apskatījām Krust-
pils pagasta centru, brīvdabas at-
pūtas laukumu. 

Otrdien iepazināmies ar Va-
riešu pagastu. Vispirms mēs 
apmeklējām novadpētniecī-
bas muzeju Variešos. Biedrības 
“Aloksnīte”vadītāja Rasma Rāce-
ne interesanti stāstīja par Variešu 
pagasta vēsturi. Aplūkojām senas 
fotogrāfi jas un mūsdienu mākslas 
skolas plenēra dalībnieku skaisto 
Variešu pagasta vietu gleznoju-
mus un zīmējumus. Bērniem īpaši 
patika vēsturisko lietu ekspozīci-
ja. Vēl aizraujošāka bija Krustpils 
apkaimes kaujas vietu atradumu 
ekspozīcija, ar kuras eksponātiem 

skolēniem patika fotografēties. 
Muzeja vadītājs Guntis Ozoliņš 
pacietīgi skaidroja dažādu priekš-
metu pielietojumu sendienās un 
atbildēja uz mūsu jautājumiem. 
Turpinot iepazīt Variešu pagastu 
devāmies uz Medņiem, kur ap-
meklējām Unguru evaņģēliski lu-
terisko baznīcu. Inga Zālīte mums 
pastāstīja par draudzes un baznī-
cas vēsturi, pēc kopīgas lūgšanas 
mūs pacienāja ar garšīgu zāļu tēju. 
Medņos apmeklējām arī Pūču 
taku pie Liepenes pamatskolas 
ēkas. Šeit īpaši neaizkavējāmies, jo 
bija ļoti auksta diena. 

Trešdien iepazinām Vīpes pa-
gasta centru, apciemojām Inesi 

Bramani amatniecības centrā “Mā-
zers”, apskatījām tautas tērpus. 
Skolēnu atsauksmes: „Amatniecī-
bas centrā „Māzers” mēs varējām 
aust lupatu deķīti. Es gribētu, lai arī 
mūsu pagastā būtu tāds centrs.” 
(Jānis Bogdanovs, 6. kl.) „Aizraujo-
ši bija veidot rakstus no koka klu-
cīšiem.” (Viktors Maklakovs, 7. kl.) 
„Man ļoti patika šī diena.” (Daņila 
Carjovs, 6. kl.)

Ceturtdien mēs sniedzām kon-
certu pansionātā „Jaunāmuiža”. 
Skolas teātra pulciņš S. Zepas vadī-
bā iepriecināja skatītājus ar izrādi 
„Eglīte”, skolas vokālais ansamblis 
I. Kokmanes vadībā sniedza mu-
zikālo priekšnesumu programmu, 
skolēni runāja K. Rossinskas vadī-
bā sagatavoto dzeju. Tie skolēni, 
kuri nepiedalījās koncertā, palika 
skolā un nodarbojās ar sportu. 

Mēs secinājām, ka ir patīkami vel-
tīt pozitīvas emocijas citiem un sa-
ņemt tās pretī. 

Piektdien 8. un 9. klases skolē-
ni viesojās Krustpils pamatskolā, 
kur I. Jase stāstīja par savu zirgu 
saimniecību. Iepazīstot Atašienes 
pagastu, podnieku darbnīcā “Zaļ-
birzes” izdevās skatīt neparasti 
burvīgus keramikas darbus, ari 
pašiem iemēģināt roku savas ra-
došas kompozīcijas veidošanā. 

Apkopojot projektu nedēļas 
ieguvumus, secinājām, ka esam 
kļuvuši bagātāki – ar prasmēm, 
pieredzi, iespaidiem ! 

Paldies novada šoferīšiem, kas 
mūs vizināja pa novada pagas-
tiem! 

Apkopojumu veica Aija Rogāle, 

Mežāres pamatskolas direktora 

p. i. 

Skaistā, jaukā, siltā, saules 
apmirdzētā, putnu čalojošā 
dienā Variešu sāk umskolā ie-
nāca ikgadējā erudīcijas spēle, 
kas šogad nes tēmu par Ata-
šieni. Skolēni ir ieguvuši infor-
māciju par šo pagastu, var pa-
rādīt sevi un savas zināšanas. 

Lai skolēni nezaudētu inte-
resi piedalīties šāda veida vik-
torīnās, katru gadu vadītāja iz-
domā noteikumus, pēc kuriem 
var motivēt skolēnus. 

Šogad viktorīna notiek 3 
kārtās, kurās tēma ir viena, 
bet grūtības pakāpēs dažādas, 
sākot ar vienkāršāko – variantu 

atbildes (a, b vai c), kā arī jā-
klausās teksts un jāprot at-
bildēt, par ko tiek stāstīts, un 
jāprot pastāstīt par konkrētu 
vietu, cilvēku, utt. biogrāfiju. 

Savu dalību erudīcijas spēlē 
pieteica 16 skolēni, no kuriem 
4 ieguva godalgotas vietas. 

Kā katru gadu skola saga-
tavo skolēniem pārsteigumu. 
Šogad skolēni, kuri iegūst 1. – 
3. vietu, tiek pie kausiņiem, 
4. vieta – iegūst veicināšanas 
balvu, bet pārējie iegūst pa-
teicības par dalību Variešu pa-
gasta viszinis. 

Ļoti liels prieks par to, ka 

katru gadu skolēnu skaits pa-
lielinās, tāpēc secinu, ka sko-
lēniem ir vēlēšanās, zinātkāre 
uzzināt par mūsu novadu un 
pierādīt savas zināšanas pārē-
jiem. 

Paldies skolēniem par dalī-
bu un liels paldies vecākiem, 
kuri sagatavoja savu bērnu šai 
viktorīnai. 

Tiksimies nākamgad – ar 
vēl lielāku degsmi izzināt 
Krustpils novadu!

Rakstu sagatavoja Variešu 

pagasta viszinis

 organizatore un vadītāja – 

Asja jaksone

Laika posmā no 
20. – 24. martam 
Variešu sākumsko-
la izmantoja brīžus, 
kad varēja apciemot 
Variešu pagasta pārvaldi, kurā 
savu darbību veica biedrības 
“Aloksnīte”vadītāja Rasma Rā-
cene un muzeja vadītājs Guntis 
Ozoliņš. 

Skolēni devās grupās, jo ie-
spaidīgos vēsturiskos un mūsdie-
nīgos faktus par Variešu pagastu 
stāstīja attiecīgi vecumposmiem. 
Aplūkojām senas fotogrāfi jas, 
fotoalbumus, dažādus priekš-
metus, grāmatas, un mūsdienu 
mākslas skolas plenēra dalībnie-
ku skaisto Variešu pagasta vietu 
gleznojumus un zīmējumus. 

Ejot prom, katrs paņēma sev 
svarīgāko informāciju – citam 
interesi radīja ēkas, kuras agrāk 
bija slimnīca, citam – skola, kurā 

mācījās ap80 bērniem un bija ti-
kai 2 klases un 2 skolotāji, citam – 
ļoti patika glītrakstīšanas burtnī-
cas, citam – dažādu priekšmetu 
pielietošana agrāk. Mēs bijām 
ļoti sajūsmināti par jauko uz-
ņemšanu un lielo informācijas 
klāstu. 

Priecājamies par to, ka ir cil-
vēki mūsu pagastā, kuri vēlas, lai 
arī jaunākās paaudzes redz, kā 
agrākajos laikos ir bijis un kas ir 
mainījies. 

Paldies par jauko vēstures 
atspoguļojumu mūsu bērniem. 
Priecāsimies par faktu papildi-
nāšanu. 

Variešu sākumskolas skolotāja 

Asja Jaksone

Projektu nedēļa Mežāres pamatskolā Projektu nedēļa Mežāres pamatskolā 
“IEPAZĪSTI SAVU NOVADU!”“IEPAZĪSTI SAVU NOVADU!”

Variešu pagasts 
laiku laikos

Variešu pagasta viszinis

No 21.janvāra līdz 5.martam 
Rīgā, tirdzniecības centrā „Elkor 
Plaza” tika rīkota interaktīva izstā-
de „Jaunā robotu balle”. Roboti – 
dejotāji, roboti – sportisti, roboti – 
prasmīgi asistenti, tie palīdz cilvē-
kiem uzņēmējdarbībā, apkalpo-
jošā un izklaides sfērā. Roboti no 
dažādām pasaules valstīm aicināja 
visus iepazīties tuvāk. 

Arī  Antūžu speciālās inter-
nātpamatskolas skolēni devās uz 
Rīgu, jo tur viņus gaidīja Latvijas 
Bērnu bāreņu fonda sarūpētais 
pārsteigums – ielūgums uz izstādi 

„Robotu balle”. Pie izstādes ieejas 
mūs sagaidīja smaidīga ekskursi-
jas vadītāja, kura sniedza izzinošu 
informāciju par katru no izstādē 
aplūkojamajiem robotiem. Viņa 
nodemonstrēja , ko prot darīt katrs 
robots.  Mums par prieku roboti 
gan lasīja dzeju, gan zīmēja, dejo-
ja, gan atbildēja uz apmeklētāju 
uzdotajiem jautājumiem, gan arī 
dejoja mūzikas pavadījumā.

Pēc izstādes aplūkošanas kat-
ram skolēnam tika piedāvāta ie-
spēja darboties meistardarbnīcās 
pēc pašu izvēles. No papīra kastēm 

katrs skolēns varēja izgatavot savu 
robotu, ko paņemt līdzi uz mājām. 
Tāpat bija interesanti izmēģināt 
roku, zīmējot ar 3D pildspalvu, kā 
arī uzspēlēt tenisu kopā ar robotu, 
uzlikt 3D brilles un skatīties attēlus 
ekrānā.

Mājup visi skolēni devās priecī-
gi, jo tā bija vēl viena iespēja pabūt 
Rīgā, pabūt interaktīvā, izzinošā iz-
stādē. Paldies par to Latvijas Bērnu 
bāreņu fondam un mūsu skolas 
vadībai!

Agita Bērziņa, Antūžu speciālās 

internātpamatskolas skolotāja

ROBOTU BALLE
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Kā jau katru gadu, pavasa-
rim un gājputniem tuvojoties, 
lieli un mazi dejotāji salido Vie-
sītes kultūras pilī, kur norisinās 
starpnovadu skolu jaunatnes 
tautas deju kolektīvu skate. Arī 
šis gads nebija izņēmums. Va-
riešu kultūras nama deju bērnu 
kolektīvs “Zaķīši”šogad skatē 
dejoja divas izvēles dejas Ilo-
nas MIstres deju “Zosis”un Agra 
Daņiļeviča deju “Īīī Hāā» (Aug 
meitas kā lietas, puiši kā ozoli) 
un ieguva 2. pakāpes diplomu. 

Visi kolektīvi uz skati bija 
ļoti uzcītīgi gatavojušies, tāpēc 
skati varēja vērot kā labu kon-
certu. Smelties pozitīvas emoci-
jas, jaunas idejas un prieku par 
kopā dejošanu. Šie bija kā mazi 
svētki, kad beidzot visi apkai-

mes deju kolektīvi sanāk kopā, 
uzpošas tautas tērpos, satiek 
draugus no citiem kolektīviem 
un izjūt svētku sajūtu. 

Paldies par sirsnīgo uzņem-
šanu Viesītes kultūras pils dar-

biniekiem un Jēkabpils novada 
izglītības un kultūras pārvaldes 
speciālistei kultūras jautājumos 
Ludmila Bērziņa. Uz tikšanos 
nākamgad!

Līga Beinaroviča

Laikā, kad ziema cīnās ar pa-
vasari, Atašienes vidusskolas 12. 
Klases skolēniem citas rūpes – ga-
tavošanās tradicionālajam žetonu 
vakaram. Šogad tas notika 4. mar-
tā. Laukā pelēka, drūma ainava, 
bet skolas zālē saplaukuši dažādu 
krāsu ziedi, cits par citu spilgtāki 
un krāšņāki. Tos bija "izplaucējuši" 
11. klases skolēni, lai padarītu šo 
dienu gaišu un priecīgu. Vestibilā 
pasākuma viesus sagaidīja div-
padsmito bērnības fotogrāfi jas – 
liekas dīvaini, ka šie mazie ķipari 
ir tie paši staltie puiši, kuri šodien, 
mazliet samulsuši, ienāk skolas 
zālē. 

Žetonu vakara svinīgajā daļā 
skolas direktore Līga Zalāne ai-
cināja šo vakaru veltīt bērnības 
atmiņām. Seši 12. klases jaunieši 

pavisam ofi ciāli kļuva par Ata-
šienes vidusskolas žetona īpaš-
niekiem. 

Klases audzinātāja Vita Jau-
dzema dāvināja piespraudītes ar 
gudrības simbola – pūces attēlu 
un novēlēja, lai mazā pūcīte izva-
da cauri eksāmenu grūtībām. Ak, 
eksāmeni… Kas zina, kādus pār-
steigumus tie vēl sagādās, tāpēc 
11. klase ”pa draugam” deva vēr-
tīgus padomus špikošanā. 9. – 11. 
klases meiteņu ansamblis priecē-
ja ar dziesmām, apsveikuma vār-
dus teica pagasta pārvaldniece 
Ilona Zalāne, un bērnību lika atce-
rēties sākumskolas skolēni. 

Izrādē „Kur palicis Pičiņš?” at-
griezāmies 90. gados. Vienkāršs 
nedēļas nogales pārpratums uz 
lauku ceļa pamatīgi satrauc ner-

vus Jānim (Madars Upenieks)un 
Haraldam (Didzis Kozuliņš) un 
viņu sievām Intai (Betija Rubina) 
un Ramonai (Simona Orlova). 
Beigas, protams, laimīgas gan 
Pičiņam (Edijs Stučka), gan viņa 
noslēpumainajam dubultniekam. 
Atraktīvā ofi cianta lomā iejutās 
Deniss Bogdanovs, par dekorā-
cijām rūpējās Rualds Kassalietis, 
dažādos darbos palīdzēja Gints 
Bogdanovs, bet atbildīgo teicēja 
tekstu lasīja klases audzinātāja 
Vita Jaudzema. 

Novēlēsim divpadsmitajiem 
labi nolikt eksāmenus! Un atce-
rieties direktores teikto: „Lai ko 
tu dzīvē darītu, aiz tevis vienmēr 
paliks pēdas. Tāpēc vienmēr apzi-
nies, ko dari”. 

Žetonu vakars Žetonu vakars 
Atašienes vidusskolāAtašienes vidusskolā

 Deju skate Viesītē Deju skate Viesītē

Antūžu speciālajā internātpa-
matskolā mācību gada laikā katra 
mācību priekšmeta vai radniecīgu 
mācību priekšmetu skolotāji orga-
nizē mācību priekšmetu nedēļas 
pasākumus. Marta pēdējā nedēļā 
tradicionāli norisinās matemātikas 
nedēļa. 

Šogad matemātikas nedēļai 
par godu katrai nedēļas dienai 
bija sagatavotas netradicionālas 
stundas, kurās, izpildot uzdevu-
mus, skolēni varēja krāt gudrības 
pūcīšu žetoniņus. Pirmdien katrs 
skolēns saņēma aploksnīti ar indi-
viduālā darba norādēm “Tangram” 
uzdevumu konkursā. Šajā jomā 
labi veicās Kristiānam Gipteram 
(2.klase), Ģirtam Mežakam (3.kla-
se), Līgai Gipterei, Viktorijai Zariņai 
un Alisei Podniecei (5.klase), Evelī-
nai Ovsjaņņikovai (7.klase), tomēr 
nepārspējama bija Milana Burkalo 
(9.klase).

Otrdien un ceturtdien notika 
galda spēļu čempionāts, kurā va-
rēja spēlēt dažādas matemātiskās 
spēles – domino, dambreti, aprēķi-
nu bingo, matemātikas loto. Dam-
bretes turnīrā vislabākie rezultāti 
bija Alisei Podniecei (5.klase), Bru-
no Rinkam (7.klase),  Milanai Bur-
kalo un Jurim Baraušķim  (9.klase), 
kā arī topošajam pavāra palīgam 
Aleksim Šļujevam. Bez tam skolē-
niem bija iespēja cīnīties par uz-
varu, atbildot uz atjautības uzde-
vumiem – vislabāk veicās Mārim 
Kasparovičam (7.klase).

Trešdien kopīgajā skolas pa-
sākumā „Gribi būt miljonārs?” tika 
stiprināta skolēnu emocionālā 
saikne, rosinot viņus līdzdarboties 
matemātikas tematu izzināšanā, 
apguvē un gūto zināšanu pielie-
tojuma praktiskajā darbībā po-
pularizēšanā. Spēlē piedalījās visi 
skolēni, kuri pārmaiņus pasākumā 
pa klašu grupām darbojās kā da-
lībnieki un skatītāji. Tāpat kā TV 
šovā „Gribi būt miljonārs?” spēles 
mērķis ir iegūt galveno balvu, pa-
reizi atbildot uz 15 jautājumiem, 
kas ar katru spēles līmeni kļūst 
aizvien sarežģītāk. Šī spēle mūsu 
skolā nu jau ir matemātikas nedē-
ļas ikgadējā tradīcija, kopš 2009.
gada, kad informātikas kabinets 
tika aprīkots ar  interaktīvo tāfeli: 
prezentācijās sagatavotie jautāju-
mi un atbilžu varianti redzami uz 
interaktīvās tāfeles, katrā slaidā ir 

spēlei raksturīgie skaņas efekti. Visi 
uzdevumi veidoti atbilstoši apgūs-
tamajai matemātikas programmai, 
ņemot vērā skolēnu spējas. Visi 
pasākuma dalībnieki varēja justies 
gandarīti par pozitīvo gaisotni, to-
mēr īpašu morālo gandarījumu sa-
ņēma suminātie cerību „miljonāri” 
Alise Podniece un Bruno Rinks. Cil-
dinātas tika Eva-Evija Kasparoviča 
(8.klase) un Milana Burkalo (9.kla-
se), kurām spēles laikā ar telefona 
zvanu palīdzību tika lūgts padoms 
uzdevumu risināšanā.

Piektdien notika kopīgais sko-
las pasākums – tirdziņš, kurā va-
rēja iegādāties dažādas noderīgas 
lietas. Liels prieks par plašo pie-
dāvājuma klāstu tirdziņā. Tur bija 
gan putnu būrīši, koka virtuves 
piederumi, gleznas, papīra ziedi, 
apgleznoti akmentiņi, gan dažādi 
gardumi, piemēram, topošo pavā-
ra palīgu ceptie kēksiņi un pīrādzi-
ņi. Šajā tirdziņā skolēni varēja no-
rēķināties ar skolas ielaminētajām 
mācību naudiņām, bet pieaugu-
šie, iegādājoties skolēnu darbiņus, 
norēķinājās ar īsto naudu. Tā kā visi 
skolēni aktīvi iesaistījās uzdevumu 
risināšanā un pildīšanā, katrs savus 
nopelnītos žetonus apmainīja pret 
mācību naudiņām un atbilstoši ie-
gādājās sev tīkamo balvu no skolas 
sarūpētā balvu klāsta. Priekšmetu 
nedēļas noslēgumā aktīvākie un 
centīgākie saņēma pateicības, atzi-
nības un piemiņas medaļas. 

Lai gan šo pasākumu organizē-
ja un novadīja matemātikas skolo-
tāja, tomēr tik labi tas neizdotos bez 
skolēnu palīdzības un atbalsta – 
īpašs paldies Arturam Korolim un 
Evai-Evijai Kasparovičai. Vēlos iz-
teikt pateicību visiem skolēniem, 
skolotājiem un skolas darbinie-
kiem par padarīto darbu dažādu 
materiālu sagatavošanā, par pie-
dalīšanos dažādajos pasākumos, 
par radošo ideju izteikšanu. Bez 
jūsu atbalsta mēs nevarētu īstenot 
tik jauku Matemātikas nedēļu,  jo 
arī šoreiz mums visiem kopā izde-
vās stiprināt priekšmetu nedēļu rī-
košanas tradīcijas un radīt iespējas 
katram skolēnam dot savu ieguldī-
jumu to norisēs un būt lepnam par 
gūtajiem panākumiem.

 Matemātikas un informātikas 

skolotāja, Tehnoloģiju un zinātnes 

pamatu jomas MK vadītāja 

Aija Ozoliņa

Matemātikas 
nedēļa 2017
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Nez no kurienes 
uzradies tas – 
Klēpī ievēlies 
kamolīts mazs. 
Saulē sārti vaidziņi 
tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz 
vēlēties drīkst!
/L.Briedis/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

MARKUSS
ROBERTS
ANDREJS

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

VĪPES PAGASTĀ:
16.aprīlī, plkst.13.00 
Lieldienu pasākums “Lieldienu 
Zaķa darbi un nedarbi”,
plkst. 22.00 
Lieldienu balle kopā ar 
grupu “Sveķi”

30.aprīlī, plkst.14.00 
Pasākumu ciklā “Kaimiņu 
būšana” koncertā “Aprīļa 
pilieni” dzied ,dejo un spēlē 
Variešu amatierkolektīvi

ATAŠIENES PAGASTĀ:
16.aprīlī 22.00  
LIELDIENU BALLE, 
Spēlē grupa “JAUDA”

30.aprīlī Senioru atpūtas 
pēcpusdiena “Ak pavasar*, ak 
pavasar*”

VARIEŠU PAGASTĀ:
16.aprīlī, plkst. 14:00, 
Lieldienas klāt! Olu krāsošana, 
kaulēšanās, šūpošanās 
plkst. 14.00 Variešu birzītē

KRUSTPILS PAGASTĀ:
16.aprīlī; plkst. 20.00 
Krustpils pag. amatierteātra 
“Savējie” pirmizrāde
B.Jukņēviča  “Pilsētnieki” 
sadzīviska joku luga 3.cēlienos
plkst.22.00 Groziņballe

KŪKU PAGASTĀ:
16.aprīlī, plkst. 12:00, 
Kūku pagasta brīvdabas 
estrādē “Mārdadzis” Lieldienu 
sarīkojums 

26. aprīlī, plkst. 19:00 
Filma “Tas, ko viņi neredz” 
“Tas, ko viņi neredz” ir 
psiholoģisks trilleris ar 
zinātniskās fantastikas 
elementiem. Filmas sižeta 
pamatā ir stāsts par medmāsu 
Elzu, kas iemīlas savā pacientā – 
jaunā zinātniekā Nikolā, kurš 
mākslīgā intelekta izstrādes 
procesā ir nonācis komā. Nikolā 
gaida ilgstoša atveseļošanās, 
savukārt abus varoņus – nebūt 
ne viegls ceļš uz savstarpēju 
uzticēšanos, ko sarežģī 
zinātnieka izgudrojums” 

17. aprīlī, plkst. 13:00 
Pie vecās Sūnu pamatskolas, 
J.Āboliņa piemiņai veltīts 
pasākums “Uz zaļo klasi caur 
sportu un mūziku”

MEŽĀRES PAGASTĀ:
13.aprīlī, plkst. 15:00 
Mežāres kultūras namā, 
Radošā darbnīca ,,Gatavojam 
Lieldienu rotājumus’’

29.aprīlī, plkst. 19:00 
Mežāres kultūras namā, 
Mežāres kultūras nama 
VPDK "Kamenes" pavasarīgs 
sadancošanās pasākums 
"Kamenes lidojums"

29.aprīlī, plkst. 21:00 
Balle ar grupu “Kontrakts”, 
ieejas maksa 2,- EUR

Pasākumi APRĪLĪ 
Krustpils novada bibliotēkās

VIETA DA
TUMS PASĀKUMS

Krustpils 
pagasta 
biblio-
tēka

aprīlī Foto izstāde “Ziemu pavadot”
15.aprīlī Lieldienu pasākums

27.aprīlī Krāsu diena

Kūku bib-
liotēka aprīlī Radošā darbnīca bērniem rokassprā-

džu aušana – pērļošana
Mežāres 
biblio-
tēka 4.aprīlī

E-prasmju nedēļas ietvaro s Mežāres 
bibliotēkā Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Jēkabpils nodaļas 
rīkotais informatīvais seminārs.

12. – 19. 
aprīlis

Plauktizstāde – 
“Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80”

aprīlī Bibliotekārā stunda pirmsskolas un sā-
kumskolas bērniem

Medņu 
biblio-
tēka

aprīlī
Antūžu speciālās internātpamatskolas 
audzēkņa Kristapa Rasmaņa gatavoto 
dažādu apsveikumu izstāde

aprīlī Izstāde “Lieldienas”
aprīlī Plauktizstāde – K.Apškrūmai – 80

Vīpes 
biblio-
tēka

aprīlī Lieldienu radošā darbnīca

Antūžu 
biblio-
tēka

aprīlī
Literatūras izstādes:
Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90
Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80

aprīlī
Literatūras izstāde bērniem:
“Šūpojies, tautu meitas, visas trejas 
Lieldieniņas”

aprīlī Radošā darbnīca 
Meistarojam Lieldienu zaķus

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi Krustpils 
novada mājas lapā vai interesējieties novada 

bibliotēkās.

Kultūras pasākumi 
Krustpils novadā 
APRĪLĪ

Pieplok zariem putni klusi,
Dienas vidū saule riet.
/Z.Purvs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI 

 VUCĀNE ANNA 
23.04.1952.– 05.03.2017.

MIĶELĀNS IMANTS 
29.10.1938.– 03.03.2017.

ZAIKOVSKIS PĒTERIS 
02.05.1942.– 08.03.2017.

ANTONOVA MARIJA 
10.11.1937.– 07.03.2017.

MAKSIMOVA MINNA 
16.03.1922.– 08.03.2017. 

BĒRZIŅŠ JĀNIS 
09.08.1944.– 24.03.2017.

BAUTRE EMERITA 
01.01.1935.– 30.03.2017.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Lai veicinātu 
veselīgu dzīvesveidu, 
Krustpils novada 
pašvaldība aicina 
novada iedzīvotājus 
šī gada 
15. aprīlī 
IEŠŪPOT 
PAVASARI 
volejbola turnīrā, 
kas notiks 
Variešu 
sākumskolas 
sporta zālē, 
plkst. 10:00.
Lai pasākums izdotos 
kā plānots, pasākuma 
organizatoriem 
nepieciešami 
BRĪVPRĀTĪGIE 
reģistratūrā, spēļu 
laukumā un citos 
posteņos. 
PIESAKIES 
https://www.brivpratigie.
lv/misijas/183-iesuposim-
pavasari-volejbola-turnira

KOPĪGI RADĪSIM UN 
IZBAUDĪSIM LIELISKU 
SPORTA ATMOSFĒRU!

Pateicība
Sirsnīgs paldies 
biedrībai 
"JĀŅA ĀBOLIŅA 
SPORTA KLUBS" 
par dāvāto iespēju 
mūsu skolas skolēniem 
apmeklēt ūdens 
procedūras 
"Citrus Spa"!

Antūžu speciālās 
internātpamatskolas 

kolektīvs

Variešu sākumskolas 
sporta zāles un 
trenažieru zāles 

izmantošanas cenrādis
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Sporta 
zāle 
(1h)

4.96 1.04 6.00

Trenažie-
ru zāle 
(1 reize)

1.65 0.35 2.00

Trenažie-
ru zāles 
abono-
ments 
(6 reizes)

8.26 1.74 10.00

Par sporta zāles un trenažie-
ru zāles izmantošanu maksāt 
dežurantei Margaritai Sārei, 
telefona numurs 28265284. 

DARBA LAIKS
Pirmdiena – Piektdiena

no 18:00 līdz 22:00


