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N ovēlējumi Jaunajā 
mācību gadā .

SKOLĒNIEM: 
Mīliet savu skolu un skolotājus! 
Lai skola būtu vieta, kurā visi 
mācāmies dzīvot, sadzīvot un 
izdzīvot. Baudiet katru dienu!
SKOLOTĀJIEM: 
Skolotājs nav tikai profesija, tas ir 
dzīvesveids. Izturību un pacietību! 
Neapmaldīties nemitīgajos reformu 
labirintos! Esiet laimīgi!
VECĀKIEM: 
Pēc iespējas vairāk esiet kopā ar 
saviem bērniem, ļaujiet viņiem 
būt radošiem un darbīgiem! Lai 
jums pietiek mīlestības un sirds 
gudrības iemācīt viņiem dzīves 
pamatvērtības!

Sūnu pamatskolas 
direktore 

 Valda Kalniņa-Vītola

L ai visiem 2017./2018.
mācību gadā bērnudārznieka 
neatlaidība, pirmsskolnieka 

apzinīgums, pusaudža spīts, 
vidusskolnieka centība mērķa 
sasniegšanā!
Lai Zinību dienas prieka dzirksts 
pavada visa gada garumā! Lai 
jaunais mācību gads ir labiem 
darbiem, radošām idejām un 
panākumiem bagāts! Ceru, ka 
1.septembris sagādā prieku ne tikai 
maziem, bet arī lieliem Atašienes 
vidusskolas skolēniem! 
Lai stipra veselība visai skolas saimei 
un mūsu bērnu vecākiem! Lai skolā 
valda sadarbība un sapratne! 
Paldies audzēkņu vecākiem par 
uzticību mūsu skolai! Mēs to 
novērtējam!
Ar labiem darbiem un gaišām domām 
visi kopā dosimies tuvāk Latvijas 
simtgadei!

Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas direktora p.i., 

Līga Zalāne
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V isiem skolēniem 
jaunajā mācību gadā 
vēlu zinātkāri  

un prieku, interesi par apkārt 
esošo, novēlu būt draudzīgiem 
un aktīviem, radošiem un pacie-
tīgiem! Skolotājiem vēlu būt sa-
protošiem un aizrautīgiem, ticēt 
savam iekšējam spēkam, prast 
atrast laiku priecāties par dzīvi 
nemitīgā kustībā! Vecākiem vēlu 
spēju  ieklausīties bērnā, aicinu būt 
atsaucīgiem, droši nākt 
uz dialogu skolā, lai kopīgi ar sko-
lotājiem un skolas vadītājiem rastu 
atbildes uz visiem jautājumiem, kas 
radīsies mācību gada laikā! 
Lai izdodas sapņus piepildīt! 
Veiksmīgu jauno mācību gadu! 
Variešu sākumskolas direktore 

Aija Rogāle

L ai šajā mācību gadā 
skolotājiem ir gandarījums 
par savu darbu, skolēniem – 

vēlēšanās mācīties un labas sekmes, 
vecākiem – lepnums par bērnu 
sasniegumiem! Lai katrs jaunais 
rīts tiek sagaidīts ar smaidu un lai 
izdodas visas labās ieceres!

Vīpes pamatskolas 
direktores p.i. 

Maija Grundšteine

A udzēkņiem vēlu jaunajā 
mācību gadā saglabāt 
zināšanu kāri un darba prieku 

visa mācību gada garumā. Vecākiem 
un pedagogiem – pacietību, izturību, 
sapratni un mīlestību, palīdzot 
bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā 
zinību kalnā! 

Krustpils pamatskolas 
direktore 

Vija Stiebriņa 

L ai jaunais mācību gads 
ir bagāts ar radošām 
domām, darbīgām dienām 

un priecīgiem atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda 
godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties,
paciest un palīdzēt!

Antūžu speciālās 
internātpamatskolas direktors 

Ziedonis Ozoliņš 

N o kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septem-
bris...

Kā jau ik katru gadu, pēc vasaras 
brīvlaika atpūtas un piedzīvoju-
miem, seko rudens ziediem rotātais 
skaistais 1. septembra rīts.
Novēlu mums visiem apņēmību, 
uzdrīkstēšanos un spēku mainīties 
līdzi laikam! Vēlu ar jaunu darba 
sparu un idejām, pavadīt radošu un 
aktīvu jauno mācību gadu!

Mežāres pamatskolas 
direktora p.i. , Ilona Golovceva

C ienījamie skolotāji, 
skolēni un vecāki!
Skolēni, atkal klāt ir 

laiks, kad, pēc vasaras piedzī-
vojumiem, mēs ar prieku vērsim 
skolas durvis, satiksim skolotā-
jus un draugus, un turpināsim 
kāpt zināšanu kalnā. Šī mācību 
gada sākumā ikvienam novēlu 
motivāciju sasniegt nospraus-
tos mērķus, apzināties iegūto 
zināšanu nozīmīgumu nākotnē 
un, koncentrējoties uz paveica-
majiem darbiem, ik mirkli no 
jauna atrast prieku un vēlmi 
darboties!
Pedagogi, šajā mācību gadā vēlu 
realizēties kā profesionāli, tā 
arī radoši, lai ikdienas skrējiens 
pavadīts raitā solī – ar prieku 
par paveikto, ar gandarījumu 
par audzēkņu sasniegumiem 
un ar mīlestību pret visu apkārt 
notiekošo!
Vecāki, šajā mācību gadā vēlu 
izturību būt par mūri, kas bals-
ta jūsu atvases kā veiksmēs, tā 
arī kādā mazāk veiksmīgā brīdī 
un, lai sadarbība ar jūsu mazo 
censoņu pedagogiem vedas vieg-
li un bez pārpratumiem!
Veiksmīgu mums visiem šo jau-
no mācību gadu!

Krustpils novada domes 
priekšsēdētājs 
Kārlis Pab ērzs



2    2017. gada 1. SEPTEMBRIS

16. jūlijā, Krustpils nova-
da domes sēdē izpilddirektora 
amatā apstiprināts Raimonds 
Spēks. Uz vakanto izpilddirek-
tora amatu pieteikušies bija 14 
pretendenti, no kuriem uz otro 
atlases kārtu kvalifi cējās 6, bet 
vēlāk savu redzējumu fi nanšu 
komitejā sniedza 2. Galvenie kri-
tēriji izvērtējot kandidātus bija 
darba pieredze pašvaldībā un 
tas, kādas ieceres un redzējums 
kandidātiem ir uz Krustpils no-
vada attīstību. Pēc pārrunām ar 
deputātiem, Finanšu komitejā 
tika nolemts uz domes sēdi vir-
zīt lēmumprojektu par Raimon-
da Spēka iecelšanu Krustpils no-
vada pašvaldības izpilddirektora 
amatā.

Iepriekšējā darba pieredze 
R.Spēkam bijusi Pļaviņu novada 
pašvaldībā, kur pildījis izpilddi-
rektora vietnieka pienākumus. 

Darbu Krustpils novada pašval-
dībā izpilddirektors uzsāks 24. 
augustā. 

Vēlam izturību, veiksmi un 

neizsīkstošu vēlmi darboties! 
Ieva Lapiņa, Krustpils novada 

pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Krustpils novada pašvaldība izsludina 
pretendentu pieteikšanos 

VIDES UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA 
AMATA VAKANCEI uz nenoteiktu laiku

Prasības:
1. Vēlama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides 
zinātnē vai tiesību zinātnēs;
2. Zināšanas darbam ar vides aizsardzību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem;
3. B kategorijas autovadītāja apliecība;
4. Vēlama Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība;
5. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze Vides uzraudzības 
darbā.
Galvenie amata pienākumi:
1. Veikt kontroli, sagatavot dokumentus un administratīvos 
aktus par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu;
2. Savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvo 
pārkāpumu protokolus u.c.
Iesniedzamie dokumenti:
1. Motivācijas vēstule;
2. Dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
3. Izglītību un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 
2017.gada 4.septembrim plkst.16.00 uz 

e-pastu: novads@krustpils.lv  vai sūtīt pa pastu uz adresi: 
Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 A, 
Jēkabpils, LV – 5202. Dokumentus šajā adresē 

var iesniegt arī personīgi. 
Uzziņas pa tālruni 25671222

Sociālais dienests atgādina, ka visiem Krustpils novada te-
ritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem (neatkarīgo no statusa un 
bērna izglītības iestādes atrašanās vietas) līdz 30. oktobrim ir 
iespēja vērsties sociālajā dienestā izglītības pabalsta saņemša-
nai:

• vecākiem, kuru bērns pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē, 
uzrādot izglītības iestādes izziņu, ir iespēja saņemt pabalstu 
100 eiro;

• daudzbērnu ģimeņu bērniem, vecumā no 5 līdz 18 ga-
diem, uzrādot izglītības iestādes izziņu, ir iespēja saņemt pa-
balstu 20 eiro katram bērnam;

• ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ie-
vietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, 
vecumā no 5 līdz 18 gadiem, uzrādot izglītības iestādes izziņu, 
ir iespēja saņemt pabalstu 20 eiro katram bērnam. 

Par Krustpils novada pašvaldības 
izpilddirektoru apstiprina 
Raimondu Spēku

Izsoles

Krustpils novada pašvaldība 
2017. gada 10. jūlijā ir parakstījusi 
Vienošanos par Eiropas Savienī-
bas fonda projekta īstenošanu Nr. 
5.4.1.1/17/A/021 “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras iz-
būve un atjaunošana dabas parkā 
“Laukezers””. 

Projekta mērķis ir samazināt 
antropogēno slodzi un tās radīto 
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām dabas parkā 
“Laukezers”, veicot slodzes vien-
mērīgu izlīdzināšanu visā dabas 
parka teritorijā, realizējot esošās 
dabas parka infrastruktūras atjau-
nošanu un jaunas infrastruktūras 
būvniecību.

Galvenās projekta darbības 
ir antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parka “Laukezers” 
atbilstoši dabas aizsardzības plānā 
noteiktajam par teritorijas labie-
kārtošanas pasākumiem, to veidu 
un apjomu.

Projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/021 
“Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjau-
nošana dabas parkā “Laukezers”” 
ietvaros ir plānots veikt sekojošus 
būvniecības darbus:

• Stāvlaukuma izbūve Krustpils 
novada Kūku pagasta nekustama-
jā īpašumā “Ezerlauki”; 

• Labiekārtotas peldvietas at-
jaunošana pie Laukezera galvenās 
pludmales;

• Labiekārtotas peldvietas at-

jaunošana pie Laukezera;
• Labiekārtotu peldvietu atjau-

nošana pie Ildzenieku ezera; 
• Stihiski izveidoto meža taku 

slēgšana motorizēto autotran-
sportu plūsmai;

• Atkritumu konteineru noviet-
ņu uzstādīšana;

• Izglītojoši izzinošas atpūtas 
vietas izveide;

• Skatu platformas izbūve un 
skatu vietas labiekārtošana;

• Gājēju un velosipēdistu vese-
lības takas labiekārtošana. 

 Projekta īstenošana ir uzsāk-
ta un tika veiktas jau pirmās a k-
tivitātes. SIA “Projektgrupa” veica 
tehniskās dokumentācijas izstrādi 
stāvlaukuma izbūvei un drīzumā 
tiks veikts iepirkums būvniecības 
darbiem. 

Projekta fi nansējums: Projekta 
kopējie izdevumi: EUR 215 860,02, 
no tiem kopējie attiecināmie iz-
devumi sastāda EUR 212 230,02: 
ERAF fonda fi nansējums sastāda 
EUR 180 395,52, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām sastāda EUR 
9550,35, pašvaldības līdzfi nansē-
jums sastāda EUR 25 914,15, tai 
skaitā EUR 3630,00 neattiecināmo 
izdevumu segšanai.  

Projekta īstenošanas laiks: 

no 2017. gada 10. jūlija līdz 

2019. gada 9. janvārim. 

Informāciju sagatavoja

Tamāra Latiševa

Tālr.27804081, e-pasts: tamara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenos 
Centrālās fi nanšu un līgumu aģentūras 
(CFLA) apstiprināto projektu Nr. 
5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izbūve un 
atjaunošana dabas parkā “Laukezers””

Cienījamie novada iedzīvotāji!

JĒKABPILĪ
P: 11.00 – 17.00
O: 8.00 – 17.00
T: 8.00 – 17.00
C: 8.00 – 17.00
P: 8.00 – 14.00
ATAŠIENES 
PAGASTĀ
O: 8.00 – 15.00
T: 12.45 – 17.00
C: 8.00 – 16.00
MEŽĀRES 
PAGASTĀ
P: 8.00 – 17.00
O: 8.00 – 15.00
C: 12.45 – 15.00

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
P: 9.00 – 16.00
T: 8.00 – 15.00
KŪKU 
PAGASTĀ
P: 8.00 – 17.00
O: 8.00 – 15.00
T: 8.00 – 15.00
C: 8.00 – 15.00
VARIEŠU 
PAGASTĀ
P: 8.00 – 17.00
O: 8.00 – 15.00
C: 8.00 – 15.00
VĪPES 
PAGASTĀ
P: 8.00 – 17.00
T: 8.00 – 15.00

APMEKLĒTĀJU 
PIEŅEMŠANA 
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

• Krustpils novada paš-
valdība rīko izsoli – kustamai 
mantai – automobilim NISSAN 
PATROL, 1.reģistrācijas datums 
29.10.1999., valsts reģistrācijas 
numurs PO7948, nobraukums 
342268 km, pārdošanu mutiskā 
izsolē,  ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena - EUR 2 
100.00, 

Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas (210 EUR), 

Dalības maksa – EUR 15, 
Izsoles solis – EUR 100. 
Izsole ar augšupejošu soli 

notiks 2017.gada 08.septem-
brī plkst. 10.00 Krustpils nova-
da domē,  norādītā telpā/ sēžu 
zālē, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Izsoles nodrošinājuma un da-
lības summa par izsoli iemaksā-
jama no 2017.gada 04.septem-
bra līdz izsolei Krustpils novada 
domes (Reģ.Nr. 90009118116) 
norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 
0050 0143 2307 5, AS “SEB ban-
ka”, bankas kods UNLALV2X. Tāl-
runis uzziņām 65237625, ar iz-
soles nolikumu iepazīties var in-
terneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv”

• Krustpils novada pašvaldī-
ba rīko – apbūvētas zemes vienī-
bas “Stacijas laukums” (kadastra 
Nr. 5668 007 0238) Krustpils pa-
gastā, Krustpils novadā, 2.98 ha 
platībā, pārdošanu mutiskā izso-
lē,  ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena - EUR 29 
800.00, 

Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas (2980 EUR), 

Dalības maksa – EUR 50, 
Izsoles solis – EUR 

200.  
Izsole notiks 2017.gada 

06.oktobrī plkst. 10.00 Krust-
pils novada domē,  norādītā 
telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī. 

Izsoles nodrošinājuma un 
dalības summa par izsoli iemak-
sājama no 2017.gada 02.oktob-
ra līdz 2017.gada 04.oktobrim 
plkst.17.00 Krustpils novada do-
mes (Reģ.Nr. 90009118116) no-
rēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 0050 
0143 2307 5, AS “SEB banka”, ban-
kas kods UNLALV2X. Tālrunis uzzi-
ņām 65237625, ar izsoles noliku-
mu iepazīties var interneta mājas 
lapā http://www.krustpils.lv.

• Krustpils novada dome 
rīko–zemes Rudens iela 3, Jēkab-
pilī (kadastra Nr. 5601 001 1952), 
12.5241 ha platībā, pārdošanu 
mutiskā izsolē,  ar augšupejošu 
soli.

Izsoles sākumcena - EUR 20 
700.00, 

Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas (2070 EUR), 

Dalības maksa – EUR 50, 
Izsoles solis – EUR 

500.  
Izsole notiks 2017.gada 

06.oktobrī plkst. 11.00 Krust-
pils novada domē,  norādītā 
telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 
150a, Jēkabpilī. 

Izsoles nodrošinājuma un 
dalības summa par izsoli iemak-
sājama  no 2017.gada 02.oktob-
ra līdz 2017.gada 04.oktobrim 
plkst.17.00 Krustpils novada 
domes (Reģ.Nr. 90009118116) 
norēķinu kontā Nr. LV55 UNLA 
0050 0143 2307 5, AS “SEB ban-
ka”, bankas kods UNLALV2X. Tāl-
runis uzziņām 65237625, ar iz-
soles nolikumu iepazīties var in-
terneta mājas lapā http://www.
krustpils.lv.
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils 
novada domes 2 017.gada 28.jū-
nija lēmumu (sēdes protokols Nr. 
13, 1 .punkts)

Izdoti pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pir-
mās daļas 1.punktu un 24.pantu

1.Izdarīt Krustpils novada 
pašvaldības 2016.gada 22.jū-
nija saistošajos noteikumos 
Nr.2016/4 “Krustpils novada paš-
valdības nolikums” šādus grozī-
jumus:

1.1.saistošo noteikumu 
8.1.apakšpunktā skaitli “7” aiz-
stāt ar skaitli “15”;

1.2. saistošo noteikumu 
8.3.apakšpunktu izteikt šādā re-
dakcijā:

“8.3.Sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komiteju 7 de-
putātu sastāvā”; 

1.3. svītrot saistošo noteiku-
mu 8.4.apakšpunktu; 

1.4. papildināt saistošos no-
teikumus ar 22.10.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“22.10. Biedrība “Latvijas Per-
sonāla vadīšanas asociācija”;

1.5. izslēgt saistošo notei-
kumu 24.4.apakšpunktā vārdus 
“Dzīvojamo māju privatizācijas, 
pašvaldības”;

1.6. saistošo noteikumu 
45.punktu izteikt šādā redakcijā:

“45. Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komiteja, 

savas kompetences ietvaros: 

45.1. sagatavo sociālo, izglītī-
bas, kultūras jautājumu izskatī-
šanu Domes sēdēs;

1.2. lemj par sociālo palīdzību 
un sociālo aprūpi, par darbu ar 
maznodrošinātām ģimenēm un 
sociāli mazaizsargātām perso-
nām;

1.3. sagatavo izskatīšanai 
Domes sēdē jautājumus par pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā;

1.4. sadarbojas ar valsts un 
pašvaldību iestādēm un dienes-
tiem, kā arī citām organizācijām;

1.5. pārrauga Sociālā dienes-
ta darbu un veic Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu kontroli;

1.6. sagatavo priekšlikumus 
Domei par pašvaldības Sociālā 
dienesta nelikumīgu vai neliet-
derīgu lēmumu atcelšanu;

1.7. sagatavo sociālā budžeta 
projektu, reizi ceturksnī veic so-
ciālā budžeta izpildes analīzi un 
dod atzinumus par tā izlietoša-
nas gaitu;

45.8. pieejamā fi nansējuma 
ietvaros izskata jautājumus par 
veselības aprūpes pieejamību, 
veselības veicināšanu;

45.9. sniedz priekšlikumus 
par izglītības, profesionālās inte-
rešu izglītības un interešu izglītī-
bas, kultūras iestāžu dibināšanu, 
attīstību, reorganizāciju vai slēg-
šanu;

1.10.  izskata un izvērtē izglītī-
bas programmas, izglītības iestā-

žu nolikumus, attīstības plānus;
1.11.  seko novada izglītības, 

sporta un kultūras iestāžu dar-
bam;

1.12.  kontrolē izglītības ies-
tāžu atestāciju un programmu 
akreditāciju;

1.13.  apstiprina un iesniedz 
Finanšu komitejai ar izglītību, 
sportu un kultūru saistīto pasā-
kumu izdevumu tāmi;

1.14. kopā ar kultūras na-
miem, klubiem saskaņo un ap-

stiprina kultūras dzīves norises 
plānu novadā;

1.15.  apstiprina bērnu uz-
ņemšanas kārtību pirmsskolas 
izglītības iestādēs un izskata ie-
sniegumus par ārpusrindas uz-
ņemšanu novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs;

1.16.  risina ar kultūras ies-
tādēm, bibliotēkām un sporta 
jomu saistītos jautājumus, kā arī 
izskata un dod priekšlikumus re-
liģisko konfesiju un draudžu ie-

sniegumiem un priekšlikumiem;
1.17. veic citus normatīvajos 

aktos, šajā nolikumā vai domes 
lēmumos noteiktos pienākumus, 

1.18. izskata jautājumus pēc 
Domes priekšsēdētāja norādīju-
miem.”

1.7. svītrot saistošo noteiku-
mu 47.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017.gada 28.jūnijā. 

Domes priekšsēdētājs 

K. Pabērzs

APSTIPRINĀTI ar Krust-
pils novada domes 2017.gada 
19.jūlija lēmumu (sēdes proto-
kols Nr. 14., 8.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām”43. panta trešo 
daļu

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-

bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/42 “Par materiālajiem pa-
balstiem Krustpils novada paš-
valdībā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteiku-
mu 8. punktā vārdu “triju” ar 
vārdu “četru”.

2. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 22.1 punktu šādā 
redakcijā:

“22.1 Pabalsts apbedīšanai 
600,00 EUR apmērā, tiek pie-
šķirts personai, kura uzņēmu-
sies pašvaldības teritorijā dek-
larēta vientuļa iedzīvotāja ap-
bedīšanu viņa nāves gadījumā, 
ja mirusī persona nestrādāja 
algotu darbu, netika saņēmusi 
pensiju vai sociālā nodrošināju-
ma pabalstu.”

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/5
“ Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2016.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.2016/4 “Krustpils novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksts 
 Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa noteic, ka paš-
valdības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka, tostarp, 
domes komitejas un to skaitlisko sastāvu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus domes ko-
miteju skaitliskajā sastāvā. Balstoties uz iepriekšējo komiteju 
noslodzi, apvieno: izglītības, kultūras un sporta jautājumu ko-
miteju ar sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteju. 
Veic saistošo noteikumu citus redakcionālus labojumus un 
papildinājumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības bu-
džeta ieņēmumu daļas palielināšanās. Saistošo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo 
iestāžu kompetenci

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funk-
cijas netiks paplašinātas.

5.2. Normatīvais akts tiks publicēts Krustpils novada pašval-
dības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar pri-
vātpersonām nav veiktas.

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 2017/7
“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 
18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 
“Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

1.1.Ievērots Labklājības ministrijas ieteikums par apbedīšanas pabalsta 
novirzīšanu no līdzekļiem, kas ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. 
1.2. Pagarināts bērna piedzimšanas pabalsta iesniegšanas termiņš, ievē-
rojot iedzīvotāju lūgumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Atsevišķos gadījumos vientuļās māmiņas, bērna veselības stāvokļa dēļ, 
nevar noformēt bērna piedzimšanas faktu iepriekš saistošajos noteiku-
mos noteiktajā termiņā.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Grozījumi neietekmēs 2017. gada apstiprinātā budžeta ietvarus.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi

Nav 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties Krustpils novada 
pašvaldības sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem Atašienes, 
Mežāres, Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.
krustpils.lv, pieejams Krustpils novada domē un Atašienes, Mežāres, 
Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes pagasta pārvaldē

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

Bibliotēkas – tās sen jau vairs nav vietas, uz kurām cilvēki do-
das tikai pēc grāmatām. Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedris-
kās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes 
un iespaidus. Tās ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vie-
tas ar pievienoto vērtību.

Jau pavisam drīz, ar šī gada 4. septembri, ikvienam būs ie-
spēja vērt vaļā jaunās Variešu bibliotēkas durvis. Laipni lūgti visi, 
kam grāmata tuva, arī tie, kas vēl tikai gribētu atklāt lielo lasīšanas 
noslēpumu!

Darba laiks Variešu bibliotēkai:
Darba dienās no 8.00 līdz 17.00 (pusdienlaiks no 12.00 – 13.00)
Variešu bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Antūžos strādās:
 Otrdienās, piektdienās no 9.00 līdz 18.00 (pusdienlaiks no 

12.00 – 13.00)
Variešu bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Medņos strādās:
 Pirmdienās, trešdienās no 8.00 līdz 17.00 (pusdienlaiks no 

12.00 – 13.00)
Savukārt, 22.septembrī visi laipni aicināti uz Krustpils nova-

da Grāmatu svētku un Variešu bibliotēkas atklāšanas pasā-

kumu! Mūs gaidīs interesantas tikšanās ar grāmatu autoriem un 
radošās nodarbības. Svētku dalībniekiem būs iespēja piedalīties 
loterijā, kā arī iegādāties dažādu Latvijas izdevniecību grāmatas 
par draudzīgākām cenām. Lai pasākumam piešķirtu īpašu noska-
ņu, svētkus noslēgsim ar iluzionistu šovu.

Uz tikšanos svētku pasākumā 
2017.gada 22.septembrī!

Aicinām uz Grāmatu 
svētkiem un 
Variešu bibliotēkas 
atklāšanu!
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Jau 12 gadu pēc kārtas biedrī-
ba „Lauku partnerība Sēlijā” īsteno 
konkursu „Vedējs”. Tas ir radošo 
darbu konkurss, kurā aicināti pie-
dalīties Aknīstes, Jēkabpils, Krust-
pils, Viesītes un Salas novada iedzī-
votāji. Konkursa dalībnieki izvēlas 
vienu sava pagasta, novada vai 
lauku partnerības teritorijā dzīvo-
jošu cilvēku, kurš sabiedrības labā 
dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvē-
ka tiešajos darba pienākumos, un 
veido par viņu literāru jaunrades 
darbu – tēlojumu, eseju, miniatūru 
vai aprakstu. 

Biedrības “Lauku partnerība 
Sēlijā” administratīvā vadītāja, 
projekta vadītājā – koordinatore 
Skaidrīte Medvecka informēja: 
“Protams, ļoti labi būtu, ja radosō 
darbu varoņi atbilstu mūsu orga-
nizācijas. Proti, strādātu ar projek-
tiem, vadītu biedrības, strādātu ne 
tikai savā tiešajā darbā, bet arī pa-
pildus savam tiešajam darbam, un 
arī citus aicinātu tā rīkoties.” 

Radošajā darbā jābūt pamato-
tam, kāpēc šim cilvēkam piedien 
nosaukums „vedējs” – kā viņš spēj 
vest citus, vest prom no pelēcības, 
neapmierinātības, vest uz aktīvu 
darbošanos. 

Medveckas kundze piebilda: 
“No konkursa pirmsākumiem, 
mums iesniedza dažādus darbus, 
un visus darbus mēs pieņēmām un 
izvērtējām, kā arī visus, par kuriem 
rakstīja, saucam par Vedējiem.” 

Kopumā 12 gadu laikā kon-
kursā iesniegti radošie darbi par 
162 cilvēkiem. Vidēji no viena 
partnerības novada ir godināti 32 
strādīgi, uz sabiedrības labumu 

orientēti lauku iedzīvotāji. Tra-
dicionāli noslēguma pasākums 
norisinās pie iepriekšējā gada gal-
venā “Vedēja”. Pērn par tādu kļuva 
Salas novada Biržu pagasta tautas 
nama vadītāja Vija Pazuha. Tāpēc 
šogad konkursa svinīgā daļa tika 
organizēta Biržos, kur labāko ra-
došo darbu autori ieguva naudas 
prēmijas. 

Šogad tika saņemti 11 radošie 
darbi. Visi konkursa dalībnieki tika 
uzaicināti uz noslēguma pasāku-
mu un saņēma piemiņas suvenī-
rus. Viena no konkursa dalībnie-
cēm Velta Lāce radošo darbu kon-
kursam iesniedz jau 12. gadu. Viņa 
sacīja, ka piedalīties konkursā viņu 
mudina svētku radīšana citiem un 
gandarījums, par iespēju tā pateik-
ties labiem cilvēkiem. Šogad Veltas 
kundze rakstīja par Zupu ģimeni 
no Saukas. 

Viņa teica: “Man ir prieks, ka 
kaimiņos dzīvo tik kupla, skaista 
ģimene četrās paaudzēs. Ir retums 

tagad, kad jauni, izglītoti cilvēki 
strādā laukos.” 

Konkursa „Vedējs 2017” lau-
reāte Sabīne Zupa teica: “Paldies, 
Veltai Lācei, kas mani pieteica 
konkursā, jo savējo atbalstu nevar 
novērtēt. Tas ir ļoti patīkami. Man 
šķiet, ka ikdienā katram jādara 
savs darbs no sirds. Tad to pārējie 
arī novērtēs.” 

Ik gadu konkursā radošo darbu 
iesniedz Jānis Āboliņš no Krustpils 
novada. Diemžēl Āboliņa kunga 
vairs nav. Viņa iesākto tradīciju, ik 
gadu rakstīt par kādu labu, strādī-
gu novada iedzīvotāju, lai godinā-
tu, šogad turpināja Valda Kalniņa 
– Vītoliņa. Viņa uzrakstīja darbu 
par Poļu ģimeni. Valdas kundze un 
Poļu ģimene šogad kļuva par gal-
venajiem laureātiem. 

Valda Kalniņa – Vītoliņa stās-
tīja: “Par Poļu ģimeni rakstīju tieši 
tāpēc, ka viņi ir tiešām izcili lauku 
cilvēki – jaunieši. Sūnu skolas ab-

solventi, kas neaizmirst savu skolu 
un joprojām turpina par to rūpē-
ties. Viņi raksta projektu un realizē 
idejas. Viss notiek!” 

Mārīte un Gaitis Poļi šajā kon-
kursā piedalījās pirmo reizi. Saviļ-
ņoti un pagodināti pēc apbalvoša-
nas viņi šo noslēguma pasākumu 
pielīdzināja konkursam “Latvijas 
lepnums”.

Konkursa “Vedējs 2017” galve-
nā Vedēja Mārīte Pole teica: “Mēs 
apzināmies, ka mums būs gadu 
jāvada un jārāda priekšzīme ci-
tiem. Apstāties nevaram. Katram ir 
jādara tas, kas patīk, jo tikai darot 
to, kas mums pašiem patīk, gūsim 
gandarījumu sev un arī citiem. Tā-
dus darbus darot būs arī sekotāj. 
Cilvēki, kas arī uzsāks savu ideju 
īstenošanu, tā gūstot un sniedzot 
labo. Laukos ir vieta, kur strādāt 
gūt gandarījumu.” 

Lauku partnerības “Sēlija” rī-
kotā radošā konkursa “Vedējs” 

noslēguma pasākumā tā dalīb-
nieki nokļūst mūsu tautas svētku 
atmosfērā, kas līdzīga Dziesmu 
svētkiem, jo vienkopus sanākuši 
cilvēki ar piederības sajūtu savai 
tautai, savam stūrītim zemes – sa-
vam pagastam, saviem cilvēkiem. 
Tie ir labo vārdu svētki Vedēja 
nosaukuma cienīgiem lauku cil-
vēkiem. Jāpiemin, ka nākamgad 
biedrības “Lauku partnerība Sē-
lijā” radošā konkursa noslēgums 
tiks organizēts Kūku pagastā, un 
šī pasākuma saimnieki būs Poļu 
ģimene. 

Biedrības “Lauku partnerība 
Sēlijā” administratīvā vadītāja, 
projekta vadītājā – koordinatore 
Skaidrīte Medvecka piepilda: “Ska-
toties uz jauno ģimenīti, es ticu, ka 
laime staigā viņiem pa pēdām, un 
mums ir nākotne.” 

Ieva Dreimane 

Vidusdaugavas TV 

Foto autore Ieva Jātniece

Godina biedrības „Lauku partnerība Sēlijā” izsludinātā Godina biedrības „Lauku partnerība Sēlijā” izsludinātā 
konkursa „Vedējs 2017” laureātus konkursa „Vedējs 2017” laureātus 

Krustpils novada 
pašvaldība aicināja ikvienu stipri-
nāt veselību, izzināt dabu un jaun-
atklāt vēl kādu neiepazītu mūsu 
novada stūrīti Latvijas simtgadei 
veltītajā pārgājienā “Vasara 2017”. 
Vasaras posms šoreiz norisinājās 

Timsmales ezera (Baltezera) ap-
kārtnē, kura ir pievilcīga visos ga-
dalaikos. Tās mazie meža un lauku 
celiņi ir īpašs baudījums dabas 
mīļotājiem un aktīvās atpūtas cie-
nītājiem.

Pārgājiena dalībnieki nesacen-

tās savā starpā, taču pārgājiena 
trasē pavadītais laiks tika fi ksēts, 
un 30 kilometru maršruts bija no-
pietns izaicinājums ikvienam tā 
dalībniekam. 10 kilometru garā 
pārgājienā devās 4 komandas, sa-
vukārt 10 komandas pārbaudīja 
savus spēkus 30 kilometru mar-
šrutā.

Ņemot vērā to, ka Pasaules 
veselības organizācija ir izpētījusi, 
ka katram cilvēkam, lai viņš 
būtu vesels un nostiprinātu 
imunitāti, dienā jānoiet aptuveni 
10  000 soļu vai septiņi kilometri, 
pārgājiena dalībnieki kopumā 
nogāja 1  900  000 soļus jeb 1330 
kilometrus. 

Finišējot dalībnieki vienbalsīgi 

atzina, ka šāda veida pārgājieni 
ir lieliska veids kā atjaunot savus 
enerģijas krājumus jaunajai dar-
ba nedēļai un nav jau nemaz tik 
sarežģīti nolikt malā ikdienas dar-
bus un iesaistīties ar sev mīļajiem 
nelielā piedzīvojumā, kas ne tikai 
stiprinās veselību, bet arī garu.

Jāatzīst, ka pārgājiens ir ļoti 
demokrātiska aktivitāte jo tai ne-
vajag dārgus instrumentus – tā 
nav kāpšana kalnos, kur jābūt 
specifi skam un dārgam inventā-
ram. Saliec mugursomā svarīgāko 
un dodies ceļā!

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

III Latvijas simtgadei veltītajā pārgājienā noiets III Latvijas simtgadei veltītajā pārgājienā noiets 
vairāk kā miljons soļuvairāk kā miljons soļu

30 kilometru 
maršruta komandu 
rezultāti:
KROKUS 2 h 53 min
RADŽU RAZBAINIEKI 3 h 26 
min
DJ 24 3 h 57 min
K14 4 h 8 min 
VISLABĀKIE 4 h 19 min 
NO KASTES 4 h 27 min
UGUNDZESĒJI 4 h 55 min
MONOLĪTS 5 h 13 min
VISGODĪGĀKĀ KOMANDA 5 
h 18 min
SPĪTNIECES 5 h 28 min

10 kilometru 
maršruta komandu 
rezultāti:
TRIO 1 h 44 min
SIGULDAS ZĪLE 1 h 46 min
EPE 1 h 49 min
ROBIS 2 h 6 min
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18.augustā jaunieši no Sē-
lijas novadiem un Krustpils 
novada sportiskā un radošā 

gaisotnē pavadīja nu jau trešo 
Sēlijas novadu jauniešu dienu 
“Dzimis Sēlijā”. Pasākuma mēr-

ķis bija turpināt veidot sadarbī-
bu starp Sēlijas novadiem jau-

natnes darba jomā, kā arī veidot 
kopīgas tradīcijas un veicināt 
jauniešu līdzdalību.

Svētkus ar laba vēlējumiem 
un sveicieniem atklāja Jaun-
jelgavas novada izpilddirek-
tors Uldis Albiņš. Atklāšanas 
ceremonijā, izlozes veidā tika 
noskaidrots VI Sēlijas novadu 
jauniešu dienas organizators. 
Nākamajā gadā tiekamies – 
Ilūkstē!

III Sēlijas novadu jauniešu 
diena sākās ar sportiskām ak-
tivitātēm – jauniešu komandas 
no Aknīstes, Salas, Ilūkstes, Ne-
retas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Viesītes un Krustpils novadiem 
startēja trīs disciplīnās – jautra-
jā futbolā, basketbolā un volej-
bolā. Sīvā konkurencē futbolā 
un volejbolā izcīnījām godalgo-
tās 3.vietas, basketbolā diemžēl 
neiekļuvām labāko trijniekā. 
Paralēli futbola, basketbola un 
volejbola spēlēm ikviens pasā-
kuma dalībnieks varēja pārbau-
dīt savus spēkus spēlējot dina-

misku spēli “Spikeball”. 
Pēcpusdienā jaunieši aktī-

vi iesaistījās biedrības «Radi 
Jaunjelgavā» radošajās darbnī-
cās, vēroja enerģisku, atraktīvu 
un pozitīvu jauniešu komandas 
„Street Warriors Zasa” paraug-
demonstrējumus, iedvesmojās, 
tiekoties ar starptautiskajā mi-
sijā dienējušu karavīru, uguns-
staigāšanas intruktori Madaru 
Lazdiņu un Sēlijas patriotiem 
Kristīni Kalēju un Eduardu Kal-
ki, filmējās Sēlijas novadu ap-
vienības Jauniešu padomes 
“SēJa” prezentācijas video fil-
mēšanā.

Vakara programmas ietva-
ros tika apbalvoti sporta spēļu 
dalībnieki. Pasākuma kulminā-
cija bija grupu “Dzelzs Vilks” un 
„Catalepsia” koncerts. Par vaka-
ra atmosfēru turpinājumā rūpē-
jās DJ Kaspars Markševics.

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Jaunjelgavā aizvadīta III Sēlijas novadu jauniešu diena

No 20. līdz 21. jūlijam Raiņa 
muzejā „Tadenava” norisinājās 
apmācības Sēlijas novadu jau-
niešiem „Izroc ideju projektam”. 
Apmācības organizēja Sēlijas 
novadu apvienības Jauniešu 
padome „SēJa” sadarbībā ar Jē-
kabpils novada pašvaldību. Ap-

mācībās piedalījās jaunieši no 
Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, 
Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Sa-
las un Viesītes novadiem. Pavi-
sam kopā apmācībās piedalījās 
46 dalībnieki. No Krustpils no-
vada uz apmācībām devās četri 
novada jaunieši – Megija Lukaš-

eviča, Ilva Ieviņa, Justīne Brūni-
ņa un Ralfs Zalāns 

Pirmajā apmācību dienā „Ta-
denavā” viesojās Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras Jē-
kabpils biznesa inkubatora va-
dītāja Jolanta Šūmakere, drosin-
ternets.lv pārstāvis Normunds 

Vilce, piedzīvojuma aģentūras 
“Lūzumpunkts” apmācību vadī-
tājs Māris Resnis un RISEBA Ra-
došā biznesa inkubatora vadītā-
ja Iveta Cīrule. Jaunieši lektoru 
vadībā apguva projektu rakstī-
šanas prasmes, informāciju teh-
noloģiju un mediju prasmes. 

Dienas noslēgumā jaunieši 
pulcējās pie ugunskura, kur da-
lījās pieredzē par dienas laikā 
apgūto un pieredzēto. Vakara 
noslēgumā jauniešus ar savu 
dziedājumu priecēja dziedātājs 
un komponists Kārlis Kazāks.

Apmācību otrā diena sākās 
ar “SēJas” vadīto rīta rosmi. Tur-
pinājumā jaunieši grupās strā-
dāja pie projektu idejām, kuras 
vēlāk prezentēja žūrijai, kura 
tās izvērtēja un izteica savus 
komentārus un ieteikumus, lai 
projekts izdotos. Par dalību ap-
mācībās jaunieši saņēma sertifi -
kātus. 

Jauniešu atziņas un pārdo-
mas par pavadīto dienu: 

“Šīs bija divas zināšanām 
bagātas dienas, kuru ietvaros 

iemācījāmies radoši domāt un 
izstrādāt savu ideju līdz projek-
tam. Pozitīvas emocijas, jauni 
draugi un pilnvērtīgi pavadīts 
laiks!” (Megija)

“Uz apmācībām devos ar 
domu iegūt jaunas zināšanas, 
kuras man noderēs rakstot pro-
jektus. Patika lektoru pieeja dar-
bam ar jauniešiem. Kopumā šīs 
apmācības izdevās un, protams, 
pozitīvākais ir tas, ka šajās ap-
mācībās ieguvu daudz jaunu 
draugu.” (Ilva)

“Man ļoti patika apmācības. 
Uz apmācībām devos, lai iegū-
tu jaunas zināšanas, draugus un 
pozitīvas emocijas. Apmācības 
tiešām izdevās, laiks arī mūs lu-
tināja.” (Justīne)

“Tās bija divas zināšanām 
un prieka emocijām pārpildītas 
dienas. Ieguvu ne tikai zinā-
šanas, bet arī jaunus draugus.” 
(Ralfs) 

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

 Krustpils novada jaunieši rada projektu idejas un  Krustpils novada jaunieši rada projektu idejas un 
apgūst projektu rakstīšanas prasmesapgūst projektu rakstīšanas prasmes
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Godinot Latvijas simtgadi, 
Nacionālais botāniskais dārzs 
ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda atbalstu īsteno projektu 
„Latvijas izcelsmes dekoratīvo 
augu ekspozīcijas un virtuālās 
„Nacionālās selekcijas slavas zā-
les” izveide NBD Salaspilī”.

Lauku partnerība “Sēlija” ir 
šī projekta sadarbības partne-

ris. Un mēs rūpēsimies par to, lai 
projekta ietvaros tapusī ceļojošā 
fotogrāfi ju izstāde “Veltījums”, 
tiktu eksponēta Aknīstes, Salas, 
Jēkabpils, Krustpils un Viesītes 
novados. Kopumā izstāde mūsu 
reģionā būs skatāma līdz sep-
tembra beigām.

Uz pašu pirmo atklāšanu Sē-
lijā aicinājām 12. Jūlijā, Aknīstes 

novada Gārsenes pilī.
Nākošā pietura – Krustpils 

novads, Atašiene. Izstādes pre-
zentācija notika 29. jūlijā, Annas 
dienas pasākuma laikā, kur tā at-
raktīvā veidā tika izvietota brīvā 
dabā. Par šo iniciatīvu jāpateicas 
biedrības “Rotanss” vadītājai 
Ausmai Saleniecei, jo tieši viņa 
nodrošināja gan fotogrāfi ju iz-
vietošanu, gan pieskatīšanu pa-
sākuma laikā. Un, pateicoties šai 
apņēmībai, izstādi “Veltījums” 
Atašienē aplūkoja vairāk nekā 
300 interesenti. 

Vēl līdz 14. augustam izstāde 
būs skatāma Atašienē, Liepu ielā 
– 2, senioru biedrības „Pīlādzī-
tis” telpās. 

Šī ir izstāde, ko noteikti vērts 
redzēt – tā ietver gan skaistumu, 
ko paši tik ļoti novērtējam savos 
dārzos, gan arī Latvijas selekcio-
nāru stāstus, kas apkopoti 100 
fotogrāfi ju klāstā. Pie tam – tie ir 
ne tikai krāšņie ziedi, bet arī plū-
mes, aprikozes un pat kartupeļi! 

“Veltījums” atspoguļo tikai 
mazu daļu no Latvijas selekcio-
nāru devuma. Izstādei atlasītas 
fotogrāfi jas no selekcionāru ar-
hīviem, izvēloties šķirnes, kuru 
nosaukumi glabā sevī kādu īpa-
šu stāstu – romantisku, komisku 
vai arī gluži praktiskus apsvēru-
mus.

Piemēram, liliju selekcio-
nārs Guntis Grants ir izveidojis 
principus, pēc kādiem vadās, 
izvēloties šķirnei nosaukumu. Ja 
nosaukums “rokā nedodas”, se-
lekcionārs kopā ar ģimeni pārla-
sa Latvijas dzejnieču dzejoļus un 

izvēlas tēlainākos vārdu savie-
nojumus, lai pēc tam izvēlētos 
piemērotāko. 

Izstādes apmeklētājus aici-
nām doties nelielā ceļojumā, 
apskatot Latvijas selekcionāru 
sniegumu un rosināt iztēli, izdzī-
vojot stāstus, kas ir iedvesmojo-
ši selekcionāru piešķirt šķirnei 
konkrēto nosaukumu. 

Vairāk būs iespējams aplūkot 
un uzzināt klātienē!

Ieva Jātniece

ieva.jatniece@gmail.com 
t.29548967

LP Sēlija izpilddirektore. 

Šogad mazpulcēnus no vi-
siem Latvijas novadiem kopā 
pulcināja nometne „Visu daru 
es ar prieku!”. Vasaras lieliskākais 

piedzīvojums šoreiz dalībniekus 
pulcēja Jaunpilī no 17. – 21.jūli-
jam.

Nedēļas garumā nometnes 

240 dalībnieki no 35 mazpul-
kiem tuvāk iepazinās ar Jaunpils 
novada un tuvējās apkārtnes 
dabu, vēsturi un ievērojamiem 
cilvēkiem, darbojās praktis-
kās un radošās nodarbībās. 
Mazpulcēni Talantu vakarā rādī-
ja savus talantus .Ļoti skaistu hip 
hop deju priekšnesumu sniedza 
Kristiāna Kurša un Diāna Ļūļā-
ka. Drosmīgs , individuāls deju 
priekšnesums bija arī Paulai Bi-
zauskai. Adrians Avsjukevič s de-
monstrēja kāršu trikus. Jaunieši 
devās ekskursijās uz ievēroja-
miem vides un kultūras objek-

tiem, gāja pārgājienā 13 km pa 
tuvāko apkārtni. 

 Nometnē piedalījās arī 748. 
Sūnu mazpulka 20 mazpulcē-
ni. Jauniešiem bija iespēja ie-
pazīties gan ar Jaunpils nova-
du , un arī ar Tukuma novadu. 
Mazpulcēni viesojās:

 – Džūkstes pasaku muzejā, 
kur viņus sagaidīja aktīva darbo-
šanās grupās;

 – Kino pilsētiņā Cinevilla, kur 
tika uzņemta fi lma „Rīgas sargi” 
un šobrīd tiek uzņemta fi lma 
„Nameja gredzens”; 

 – apskatīja dižāko ozolu Bal-
tijā – Kaives ozolu; 

 – ar vidi saistītās aktivitā-
tēs  līdzdarbojās Jaunmoku pilī;

 – savu cieņu parādīja kritu-
šajiem latviešu karavīriem Leste-
nes Brāļu kapos;

 – kopā arJaunpils pils baronu 
fon Reki un viņa kundzi izstaigā-
ja viduslaiku bruņinieku pils ap-
kārtni, spēlēja viduslaiku spēles, 
klausījās pils Mūka stāstos.

 –  redzēja kādi lieli uzņēmumi 
un ražotnes šobrīd darbojas 
Jaunpils novadā;

 –   pārgājienā devās līdz 
Dainu tēva dzimtajai vietai uz 
Struteles muižu;

 –   kopā ar baronu fon Reki 
dejoja viduslaiku ballē. 

Šogad laika apstākļi nometnes 
laikā mūs ļoti lutināja, bija saulains 
un silts. Tāpēc dzīve telšu pilsētiņā 
bija lieliska. Tika spēlētas dažādas 
sporta un saliedētības spēles. 
Vēlā vakara stundā izieta Nakts 
trasīte, kuru bija apsēduši spoki, 
briesmoņi un citi mošķi.

Kopā pavadot šo lielisko no-
metnes nedēļu, mazpulcēniem 
ir liels prieks par satiktajiem 
draugiem no citiem Latvijas no-
vadiem, iegūtiem jauniem drau-
giem un kur nu vēl iegūtās zinā-
šanas un pieredze. Ir liels prieks, 
ka tiek rasta un atbalstīta iespēja 
bērniem apceļot Latviju un iepa-
zīt dažādus tās novadus.

Sakām LIELU PALDIES 

Jaunpils/Viesatu mazpulka 

vadītājai Līgai Bierandei un 

Jaunpils novada domei par 

nometnes uzņemšanu Jaun-

pilī!  LM biedrības vadībai un 

Rīgas klubiņam par nometnes 

organizēšanu.

748. Sūnu mazpulka 20 maz-
pulcēni un vadītāja lielu paldies 
saka: Sūnu pamatskolas direkto-
rei Valdai Kalniņai Vītolai, Krust-
pils novada pašvaldībai par 
atbalstu un šoferim Dzintaram 
Skalbem.

 748. Sūnu mazpulka vadītāja 

Daina Kalve.

Aizvadīts ikkgadējais mazpulcēnu lieliskākais vasaras Aizvadīts ikkgadējais mazpulcēnu lieliskākais vasaras 
piedzīvojums –  nometne „Visu daru es ar prieku!”piedzīvojums –  nometne „Visu daru es ar prieku!”

Fotoizstāde “Veltījums” Krustpils novadā

Projekta īstenotāji: 
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Lai mēs visi ikdienā būtu možā un labā noskaņojumā, liela nozīme ir vese-
līgam dzīvesveidam, fi ziskām aktivitātēm un pozitīvām emocijām. 2017. gada 
19. augustā Mežāres pagasta pamatskolas sporta laukumā un tās apkārtnē, 
norisinājās Mežāres pagasta sporta svētki.  

Mērķis bija rosināt  Krustpils novada Mežāres pagasta iedzīvotājus, pagas-
tā esošo iestāžu un uzņēmumu darbiniekus un viņu ģimenes locekļus iesais-
tīties sportiskajās aktivitātēs un uzdevums – popularizēt sportu, kā veselību 
stiprinošu, relaksējošu, emocionālu nodarbi.

Dalībniekiem bija jāsancenšas šadās individuālajās sporta aktivitātēs: 
šautriņu mešana,  tāllekšana no vietas, šķēpa mešana, lodes grūšana, lekšana 
ar lecamauklu, sitieni pa futbola vārtiem, basketbola metieni un jautrā stafete.

Sportiskajās aktivitātēs piedalījās aptuveni 30 dalībnieku. Uzgavilējām un 
aplaudējām ciemiņiem no Kūku pagasta.

Pie kontrolpunktiem nenogurdināmi darbojās tiesneši, kuri uzraudzīja, lai 
viss notiek pēc noteikumiem. 

Sportisko aktivitāšu labākās – 1.vietas ieguvēji: 
Šautriņu mešana: vīrieši – V.Golubevs, sievietes – S.Kusiņa; 
Tāllekšana no vietas: vīrieši – E.Liepiņš, sievietes – A.Maklakova;
Šķēpa mešana: vīrieši – M.Smirnovs, sievietes – L.Bogdanova;
Lodes grūšana: vīrieši – A.Ivanovs, sievietes – L.Bogdanova; 
Lekšana ar lecamauklu (30 sek.): vīrieši – M.Smirnovs, sievietes – 

I.Fedotova; 
Sitieni pa futbola vārtiem: B.Carjovs;
Basketbola metieni: vīrieši – D.Morozovs, sievietes – K.Brūniņa.
 Jautrajā stafetē piedalījās 3 komandas: ,,Smurfi ’’, ,,Grabulīši’’ (Kūku 

pag.) un ,,Mežārieši’’ (Mežāres pag.), kurā uzvaru izcīnīja komanda ,,Mežārieši’’.
Lielu paldies izsakām Mežāres pagasta pārvaldes vadītājai N.Mitrofanovai 

par pasākuma atbalstīšanu, galvenajam tiesnesim V.Golubevam un tiesneša pa-
līgam I.Fedotovai.

 Pēc sportiskām un emocijām bagātām aktivitātēm sekoja apbalvošana, kur 
katram dalībniekam tika piešķirtas medaļas par 1., 2., 3. vietu un diploms.

Jūlija Orlova

Aizvadīti Mežāres sporta svētkiAizvadīti Mežāres sporta svētki

Variešu pagasta kultūras dar-
ba aktīvisti vasaras nogalē organi-
zē ekskursiju pensionāriem. Tas ir 
pasākums, kas dod iespēju iepazīt 
Latvijas skaistākās, interesantā-
kās, vēsturiskiem notikumiem ba-
gātākās vietas. Un ne tikai, ekskur-
sijas laikā satiekas bijušie kolēģi, 
skolasbiedri, draugi – tas nozīmē 
atmiņās izstaigā visu piedzīvoju-
miem, notikumiem bagāto dzīvi, 
kopīgi domā par tuvojošos pen-
sionāru balli, čaklākās namamātes 
pastāsta kādu jaunu konservēša-
nas recepti. 

Šogad tas notiek 16. augustā. 
Laika apstākļi vislabākie, auto-
buss visērtākais, tā smaidoši atro-
dam savas vietas autobusā un do-
damies ceļā pa maršrutu Madona 
– Gulbene-Stāmeriena – Alūksne.

Mūsu kaimiņpilsēta Madona 
vienmēr ir gatava uzņemt ciemi-
ņus. Madonieši prot sakopt savu 
pilsētu, veidot skaistas puķu do-
bes, gaisa dārzus, skvērus. Viņi 
prot arī citādāk pievilināt ekskur-
santus. Laipni gaidīti esam pie ke-

ramiķa Jāņa Seiksta. Noklausoties 
meistara stāstu, var noprast, ka ik-
diena ir smaga, bet keramiķis mīl 
savu darbu, sakopto vidi, Mado-
nu. Ikvienu piesaistīja rūpīgi kop-
tais dārzs, kurā gaumīgi izvietoti 
dārza keramikas darbi.

Madonas centrā mūs mīļi ai-
cina savā namiņā divas jaunas, 
smaidīgas, zinošas meitenes, kas 
patīkami pārsteidz ar savu en-
tuziasmu – karameļu meistares. 
No karameļu ražotnes iznākam 
apmierināti par iespēju izgaršot 
saldumiņus, uzklausīt un fi lmā 
redzēt karameļu tapšanu, pašiem 
iesaistīties karameļu gatavošanā 
un protams iegādāties saldumus 
,lai pacienātu mājiniekus. Paldies 
jaukajām meitenēm!

Lai uzturētu savu veselību 
formā, pusdienu reizē ir jāizdzer 
glāze laba vīna – to mums ieteic 
nākošā apskates objekta “Domu 
pietura”saimnieki. Tā ir ģimene, 
kas senās vīna ražošanas tradīcijas 
kopj jau trīs paaudzēs. Te mums ir 
iespēja degustēt labas kvalitātes 

vīnus un klausīties vīnu raudzē-
šanas procesu. Viesmīlība, ģime-
niskā sirsnība, labestība un opti-
misms, kura pietrūkst mūsdienu 
ekonomikas laikā, tas rada vēlmi 
vēlreiz šeit atgriezties.

Tālāk mūsu ceļš ved uz Gulbe-
ni – mazbānīša pilsētu. Šeit mūs 
sagaida gids, kas iepazīstina ar 
vēsturiskiem notikumiem Gulbe-
nē. Gulbenieši cenšas saglabāt vēl 
to ,kas palicis mantojumā no baro-
na Volfa, bet tik viegli tas nenākas 
.Gulbene ir bagāta ar seniem, labi 
sakoptiem parkiem. Pārsteidzo-
ši skaisti šogad ir bijuši novada 
svētki. Tie svinēti Gulbenē. Katrs 
novada pagasts svētkos ieradās ar 
dāvanu – soliņu ar Gulbenes sim-
bolu – gulbi. Tā viens no Gulbenes 
parkiem kļuva bagātāks un skais-
tāks ar daudziem soliņiem.

Stāmeriena. Stāmerienas pils, 
ilgi stāvēja likteņa varā, bet šobrīd 
ir iespēja pili apskatīt un vērot, kā 
notiek pils atjaunošanas darbi. 
Pilī uzklausām arī nelielu stāstīju-
mu par mūsu gleznotāju – klusās 

dabas vecmeistaru Leo Svempu. 
Īpašs prieks par jauno gidu, kas arī 
mūsu paaudzes klausītājus spē-
ja aizkustināt ar savu stāstījumu, 
attieksmi pret senču mantojumu. 
Īsu brītiņu pabijām pareizticīgo 
baznīcā.

Alūksnē ieradāmies pievakarē, 
tādēļ varbūt nepaspējām apskatīt 
visu, kas bija ieplānots, toties sa-

tikāmies ar īstu pilsētas patriotu, 
fantastisku gidu Jāni Poli, kura 
stāstījumā gribas klausīties. Ievērī-
bas cienīgs ir arī Alūksnes bībeles 
muzejs.

Tā lūk ekskursija galā. Paldies 
ekskursijas organizētājiem Anitai 
Rulietei, Rasmai Rācenei, šoferim 
Dzintaram Skalbem. 

Pensionāres Vija un Vaira

Senioru ekskursija

Krustpils novada pašvaldības 
sociālais dienests aicina atsauk-
ties pretendentus ģimenes asis-
tenta pakalpojumu sniegšanai. 
Ģimenes asistents ir padomde-
vējs un palīgs ģimenēm un piln-
gadību sasniegušajiem bērniem 
bāreņiem, kuri nonākuši grūtī-
bās un kuriem nav pietiekamu 
prasmju un iemaņu patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai.
Ģimenes asistents palīdzēs 

plānot ģimenes budžetu, veici-
nās vecāku prasmes un zināša-
nas bērnu aprūpē un audzināša-
nā, veicinās vecāku izpratni par 
bērnu vecumposma īpatnībām. 
Asistents sniegs atbalstu un iz-
glītos vecākus patstāvīgas dzī-
ves iemaņu attīstīšanā un māj-

saimniecības vadīšanā.
Ģimenes asistenta pretenden-

tus gaidīsim ar pabeigtu augstāko 
izglītību sociālajā darbā, vai citu 
izglītību sociālās aprūpes vai so-
ciālās rehabilitācijas jomā, kā arī 
personas ar augstāko izglītību pe-
dagoģijā. Ģimenes asistenta pa-
kalpojumu ir tiesīgas sniegt per-
sonas, kurām ir pozitīva pieredze 

un zināšanas bērnu audzināšanā 
un mājsaimniecības vadīšanā.

Krustpils novada pašvaldība 
slēgs līgumu par asistenta pakal-
pojuma sniegšanu ar personām, 
kuras reģistrējušās Valsts ieņēmu-
mu dienestā kā pašnodarbinātas 
personas. 

Gaidīsim Jūsu CV un motivāci-
jas vēstuli ar norādi “Ģimeņu asis-

tenti” uz e-pastu: socdienests@
krustpils.lv vai ierodoties perso-
nīgi Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, A3 
kabinetā (ieeja no Kuģu ielas) līdz 
2017. gada 8. septembra darba 
dienas beigām.
Papildus informācijai lūdzam 

zvanīt  Benitai Dzelmei tālrunis 

28675408 vai Initai Gādmanei 

tālrunis 20288057

Aicinām atsaukties ģimeņu asistentus
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Pat mūžīgās zvaigznes 
iz deg,
Tikai stari vēl ilgi līst...
/A.Balodis/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE MŪŽĪBĀ 
AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI 
VALPĒTERS VITĀLIJS 
24.11.1934. – 21.07.2017.

SKUDROVS PĒTERIS 
08.12.1947. – 02.08.2017.

TIMERMANIS VLADIMIRS 
27.12.1957. – 02.08.2017.

DEINIS AIGARS 
23.10.1963. – 05.08.2017.

KRIVICKIS ANATOLIJS 
03.11.1940. – 12.08.2017.

PAPSUJEVIČS ANATOLIJS 
12.05.1940. – 09.08.2017.

BORISENOKS PĒTERIS 
23.03.1937. – 20.08.2017.

ŠIŠLOVS IVANS 
05.04.1941. – 20.08.2017.

SAMUSEVS IVANS 
06.07.1945. – 21.08.2017.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Priekam ir saules 
mirdzums,
Priekam ir zelta sirds,
Priekam ir siltas rokas
Un smaids, kas acīs 
mirdz.
/N.Liepiņa/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

REINIS
KĀRLIS
ANDIS 
EDGARS
SOLVĒGA
ARINA
MARTA
PAULA
EDUARDS
ANETE
ADRIĀNS
ANETE

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

SEPTEMBRĪSEPTEMBRĪ

Pasākumi SEPTEMBRĪ 
Krustpils novada bibliotēkās

VIETA DATUMS PASĀKUMS
Krustpils 
pagasta 
bibliotēka

no 18. līdz 23. 
septembrim

Dzejas nedēļa

Zīlānu 
bibliotēka

septembrī Dzejas dienu pasākums

Variešu 
bibliotēka

septembrī Literatūras izstādes:
“Dzejas pieskārieni”
Bērniem un pusaudžiem:
“Katram savs skolas romāniņš”

septembrī Radošā darbnīca “Rakstu savu 
dzejolīti”

Variešu 
bibliotēkas 
ārējās ap-
kalpoša-
nas punktā 
Antūžos

septembrī Literatūras izstādes
“Grāmata rudenim”
Bērniem “Rudentiņš bagāts vīrs”

Vīpes 
bibliotēka

s eptembrī Literatūras izstādes 
“Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85”
“Latvijas Valsts prezidentam 
Kārlim Ulmanim – 140”
“29. septembris – Miķeļdiena”

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi Krustpils 
novada mājas lapā vai interesējieties novada 

bibliotēkās.

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
1. septembrī plkst. 
19.00 
Rīgas Improvizācijas 
teātra meistarklase, 
piedalās pagasta 
jauniešu teātris 
“Spārni”, meistarklasi 
vadīs – improvizators, 
pasākumu vadītājs 
Krišjānis Berķis
plkst.22.00 
diskotēka DJ Kgee  

23.septembrī 
plkst.13.00  
Pensionāru pēcpusdiena

VĪPĒ 
22.septembris 
plkst.20.00 
Sadziedāšanās Baltu 
vienības dienā Vīpes 
pagasta “Daugmalēs”

29.septembris 
plkst.18.00 
Miķeļdienas danči

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
8.septembris 
plkst.16.00 
Mežāres KN 
Bērnu pēcpusdiena 
“Sveika skola!”

Variešu pagasta b-ba „Aloksnīte” 
aicina pieteikties mācīties gribētājus 
uz aušanas nodarbībām. 
Nodarbībās mācīsimies aust 
Ungurmuižas pagasta jostu. 

Nodarbības bezmaksas.
Lūdzam pieteikties līdz 2017.gada 15.septembrim, 
pie Rasmas Rācenes 22049245 
vai Variešu pagasta pārvaldē 26640839. 

Variešu pagasta b-ba 
„Aloksnīte” aicina 
pagasta iedzīvotājus 
piedalīties vēsturiskās 
izstādes „Gadsimts 
pūra lādē” veidošanā 
ar vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu 
darinātajiem rokdarbiem. 

Katrs atnestais darbs 
izstādei būs vesels 
stāsts – par laikmetu, 
par dzimtu, par cilvēku.
Izstāde būs veltīta Latvijas 
simtgadei, tā tiks izstādīta 
Variešu kultūras namā no 
2017.gada 1.novembra līdz 
25.novembrim. 
Pieteikties pie Rasmas Rācenes 
22049245 vai Variešu pagasta 
pārvaldē 26640839

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.


