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Jau izsenis Annas ir saim-

nieču diena, tāpat kā Jēkabi 

– saimnieku diena. Ar Annas 

un Jēkaba dienu noslēdzās 

siena laiks un sākās ražas 

un rudzu laiks. Par godu šīm 

dienām notika arī lieli gada-

tirgi, kuros varēja atrādīt un 

tirgoties ar pirmo ievākto 

ražu. Tāpat gadatirgos saim-

nieces varēja parādīt visu, ko 

viņas māk saistībā ar ēdienu 

pagatavošanu.

Annas diena Atašienē 

vienmēr godā celta, jo Svētā 

Anna ir Atašienes aizbildne, 

taču plašākā mērogā ar kul-

tūras un izklaides program-

mu tā tiek svinēta jau desmi-

to gadu kā Krustpils novada 

Annas un Jēkaba diena.

27. jūlijā Annas un Jēka-

ba diena sākās ar Sv. Misi 

Annas godam Atašienes 

baznīcā, pēc baznīcas ap-

meklējuma sākās tirdziņš 

ar visām tirgum piederoša-

jām tradīcijām – dziesmām, 

dančiem, atrakcijām un pat 

teātri. Amatnieku tirdziņā 

varēja iegādāties gan vietē-

jās keramiķes māla traukus 

un suvenīrus, gan Atašienes 

pļavās ievāktu medu, gan 

koka izstrādājumus un ska-

lu pinumus, košum augus 

un rotas lietas un turpat uz 

vietas ceptas itāļu picas un 

izsmalcinātus lauku burge-

rus. 

Tika godinātas visas pa-

sākumā esošās Annas un 

Jēkabi, katrs no viņiem dā-

vanā saņēma laimes pogu 

un grozu, kurš lieti noderēs 

jaunās ražas vākšanai. Saim-

nieku un saimnieču diena 

bija īstā reize, lai godinātu 

arī Krustpils novada sakop-

tāko sētu saimnieces un 

saimniekus.

Annas un Jēkaba dienas 

svinēšanā piedalījās gan 

vietējie amatiermākslas ko-

lektīvi „Pelēni”, „Zvirbulēni”, 

„Zvirbuļi”, „Pīlādzītis”, „Dan-

ce”, gan blakus novadu – vi-

dējās paaudzes deju kolek-

tīvs „Latiņš”, gan arī pavisam 

tāli dejotāji, dziedātāji un 

teātra spēlētāji. Un kā nu ne 

jo jau izsenis Annas diena 

bijusi kā ciemos došanās 

diena, kad pirms lielajiem 

ražas darbiem vēl apraudzīt 

un apciemot tuvākus un 

tālākus radus un draugus. 

Šogad savus dančus „Upes 

muzikantu” pavadījumā iz-

dejoja Latvijas Universitātes 

deju ansamblis „Pērle“ un 

Kultūras un tautas mākslas 

centra „Ŗitums” vidējās pa-

audzes deju kolektīvs „Rits“ 

no Rīgas. 

Annas un Jēkaba dienas 

ietvaros notika IV folkloras 

kopu saiets „Atašīnis susek-

lis“, kas pulcināja folkloras 

kopas ar savām skanīgāka-

jām dziesmām un jestrāka-

jiem dančiem. Šogad fol-

kloras kopu saietā piedalījās 

dziedošā ģimene no Ogres, 

folkloras kopas „Turki“ (Līvā-

nu nov.), Varakļānu folkloras 

kopa (Varakļānu nov.), „Nak-

tineica“ (Preiļu nov.), „Me-

žābele“ (Jērcēni.) , „Rūžupis 

veiri“ (Līvānu nov.), Vīpes „Lā-

kači“ un Atašienes „Vīraksne” 

kā arī folkloras kopa no Balt-

krievijas „Jazynka“.

Visas dienas garumā pa-

sākuma apmeklētājiem bija 

iespēja apgūta jaunas pras-

mes kādā no radošajām 

darbnīcām – kļavu lapu ce-

puru darināšanas darbnīcā 

un auduma apdrukāšanas 

darbnīcā.

Jau par tradīciju kļuvušas 

tādas sacensības kā Annas 

nešana, kāpšana umurku-

murā, saimnieču skrējiens 

un vizināšanās zirga mugu-

rā, kas arī šogad savā starpā 

lika sacensties aktīvākajiem 

pasākuma apmeklētājiem. 

Bēni, skanot dziesmai „An-

niņa vanniņā”, priecājās putu 

ballītē „Annas tantes veļas 

baļļā“.

Pasākuma laikā norisinā-

jās II „Kulinārijas festivāls“. 

Šogad konkursa tēma bija 

„Mana plātsmaize”. Lai no-

teiktu labākās plātsmaizes 

cepēju, pasākuma apmek-

lētāji varēja nogaršot katru 

plātsmaizi un nobalsot par 

to, kura viņa garšas kārpi-

ņām šķita visgaršīgākā, bet 

jauno ražu varēja baudīt, 

cienājoties ar Atašienes čak-

lo saimnieču vārīto īpašo 

Annas dienas zupu. 

Vakara daļā dzirkstīja dzī-

vesprieks un dullības gars, 

ko dāvāja labākie Rīgas te-

ātru aktieri brīvdabas izrādē 

A.Brigadere „Lielais loms” 

(Rež. J. Kalniņš un V. Šoriņš) 

un grupa „Zelta JAUDA” ar 

zaļumballi līdz rīta gaiļiem. 

Kad sāka aust rīta gaisma 

un ballē izskanēja pēdējais 

valsis, Annas sātas stārķi, 

kas visu dienu un nakti bija 

vērojuši notiekošo, sāka kla-

bināt sev zināmā ritmā, lai 

ļaudis modinātu uz Annas 

dienas noslēguma Misi un 

aicinātu dzimtas satikties ka-

pusvētkos draudzes kapos.

Paldies ikvienam, kas pa-

līdzēja organizēt un svinēt 

šos svētkus! Liels paldies 

Atašienes pagasta pārvaldes 

vadītājai Ilonai Zalānei un 

visam pārvaldes kolektīvam 

par sapratni un atbalstu 

svētku organizēšanā. Īpašs 

paldies veikalam „Rīta Roze” 

un personīgi Marijai Puķītei. 

Uz tikšanos nākamajā An-

nas un Jēkaba dienā Atašie-

nē jau 25.07.2020.

Atašienes pagasta kultūras 
darba organizatore

Vēsma Turkopole
 Foto: Andris Kļaviņš
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Krustpils novada pašval-

dība veiksmīgi īstenoja pro-

jektu Nr. 1.12. „Zivju resursu 

aizsardzība Krustpils nova-

da ūdenstilpēs 2019. gadā”. 

Ar Zivju fonda atbalstu un 

Krustpils novada pašvaldī-

bas līdzfi nansējumu projek-

ta ietvaros tika iegādāts bi-

noklis, kvadracikls un pārvie-

tojamā videonovērošanas 

kamera. Iegādātais aprīko-

jums ir ieguldījums Krustpils 

novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības die-

nesta speciālistu darbā. Ar 

iegādāto aprīkojumu Krust-

pils novada pašvaldības spe-

ciālisti spēs kvalitatīvāk veikt 

zivju resursu aizsardzības 

pasākumus vienlaicīgi visos 

ezeros, nodrošinot ūdens-

tilpju pastiprinātu kontroli 

un uzraudzību ikdienā, dien-

nakts gaišajā un tumšajā 

laikā, kā arī nodrošinās ātru 

un efektīvu nelegālās zvejas 

pārkāpumu novēršanu Baļo-

tes ezerā.

Krustpils novada pašval-

dība izsaka pateicību Zivju 

fondam par lielu fi nansiālu 

atbalstu. 

Attīstības nodaļas
Projektu koordinatore

Tamāra Latiševa
Tālr. 27804081, t amara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada 
pašvaldība ar Zivju fonda 
fi nansējumu un pašvaldības 
līdzfi nansējumu īstenoja 
projektu Nr. 1.12. „Zivju 
resursu aizsardzība 
Krustpils novada 
ūdenstilpēs 2019. gadā”

1. „Krustpils novada dome trešajā izsolē pārdod 

nekustamo īpašumu „Sauku ferma”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 0.29 ha, par sākum-

cenu EUR 960. 

Izsole notiks 2019. gada 5. septembrī plkst. 10.00 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.”

2. „Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo 

īpašumu „Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, ar 

kopējo platību 1.8 ha, par sākumcenu EUR 4500. 

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 10.30 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.”

3. „Krustpils novada dome izsolē pārdod  nekustamo 

īpašumu „Vārpaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, ar 

kopējo platību 1.2 ha, par sākumcenu EUR 3000. 

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 10.40 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.”

4. „Krustpils novada dome izsolē pārdod nekusta-

mo īpašumu „Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads, ar kopējo platību 6.5 ha, par sākumcenu EUR 

16250. 

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 10.50 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.”

5. „Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo 

īpašumu „Kvieši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, ar 

kopējo platību 5.4 ha, par sākumcenu EUR 12200. 

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 11.00 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: http://www.krustpils.lv.”

6. „Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo 

īpašumu „Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, 

ar kopējo platību 3.05 ha, par sākumcenu EUR 8500. 

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst. 11.10 Krustpils 

novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē: h ttp://www.krustpils.lv.”

Izsoles

Krustpils novada pašval-

dība aicina piedalīties un ie-

sniegt pieteikumus konkursā 

uzņēmējdarbības atbalstam 

„Lēciens biznesā”. Konkursa 

mērķis ir veicināt jaunu uzņē-

mumu veidošanos un esošo 

uzņēmumu attīstību Krustpils 

novadā, sekmēt darba vietu 

radīšanu un jaunu produktu 

un pakalpojumu veidošanu. 

Maksimāli pieļaujamais 

pašvaldības fi nansējuma ap-

mērs vienam projektam sa-

stāda 3000 EUR .

Projektu pieteikumu ies-

niegšana notiks no 2019. gada 

1. augusta   līdz 2019. gada 

6. septembrim plkst. 16.00 

Ar projekta pieteikuma sa-

gatavošanas un iesniegšanas 

kārtību var iepazīties konkur-

sa nolikumā.

Sīkāka informācija par kon-

kursu pieejama pašvaldības 

mājas lapā www.krustpils.lv, 

kā arī   Krustpils novada paš-

valdības Attīstības nodaļā, 

29. kabinetā, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpils, telefoniski +371 

29406408, vai e-pastā inga.

rubene@krustpils.lv.   Par klā-

tienes konsultācijas laiku ie-

priekš vienoties.

Attīstības nodaļas vadītāja
 Inga Rubene

Šī gada 2. aprīlī Zivju fon-

da padomes sēdē pasākumā 

„Zivju resursu pavairošana 

un atražošana publiskajās 

ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 

kurās zvejas tiesības pieder 

valstij, citās ūdenstilpēs, kas 

ir valsts vai pašvaldību īpa-

šumā, kā arī privātajās upēs, 

kurās ir atļauta makšķerēša-

na” tika saņemts fi nansiālais 

atbalsts četriem Krustpils 

novada pašvaldības iesnieg-

tajiem projektiem par zivju 

resursu pavairošanu dabis-

kajās ūdenstilpēs. Projektu 

ietvaros šogad plānots ie-

laist 32 600 gab. līdaku ma-

zuļus. 

 Projekta Nr. 34. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Ildzenieku ezerā 

2019. gadā” ietvaros šajā 

ezerā plānots ielaist 2600 lī-

daku mazuļus. 

 Projekta Nr. 35. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Marinzejas ezerā 

2019. gadā” ietvaros šajā 

ezerā plānots ielaist 7000 lī-

daku mazuļus.

 Projekta Nr. 37. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils 

novada Laukezerā ezerā 

2019. gadā” ietvaros šajā 

ezerā plānots ielaist 5000 lī-

daku mazuļus. 

 Projekta Nr. 3.2.4. „Līda-

ku mazuļu ielaišana Krust-

pils novada Baļotes ezerā 

2019. gadā” ietvaros šajā 

ezerā plānots ielaist 18000 

līdaku mazuļus. 

Lai ielaistu zivju mazu-

ļus, Krustpils novada paš-

valdība veiks zivju mazuļu 

iegādes iepirkumu Publisko 

iepirkumu likuma noteiktajā 

kārtībā. Visus projektus plā-

nots realizēt līdz 2019. gada 

31. oktobrim.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas Projektu 

koordinatore 
Tamāra Latiševa

27804081, tamara.
latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība ar Zivju fonda 
fi nansiālu atbalstu un savu līdzfi nansējumu 
2019. gadā īstenos zivju resursu pavairošanas 
projektus

Krustpils novada paš-

valdība turpina darbu pie 

projekta Nr.1–08/399/2018 

„Baļotes ezera apsaimnieko-

šanas pasākumu veikšana” 

īstenošanas. Tika veikta tirgus 

izpēte par sertifi cētu eksper-

tu atzinumu izstrādi par Baļo-

tes ezera tīrīšanas iespējamo 

ietekmi uz zivju resursiem, 

apkārtējiem ūdensobjek-

tiem, īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, īpaši aiz-

sargājamām sugām un īpaši 

aizsargājamiem biotopiem, 

kā arī iespējamo ietekmi uz 

Baļotes ezeru. Rezultātā No-

dibinājuma „Vides risinājumu 

institūts” sertifi cēti eksperti 

izstrādāja atzinumus, kuros 

tika izvirzīti nosacījumi Baļo-

tes ezera piekrastes tīrīšanas 

un sakopšanas darbiem. Ie-

vērojot sertifi cētu ekspertu 

izstrādāto atzinumu izvirzītos 

nosacījumus un Daugavpils 

reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtos Tehniskos notei-

kumus, Krustpils novada 

pašvaldība Baļotes ezera 

piesērējuma tīrīšanas, niedru 

apauguma novākšanas un 

ezera krasta daļas labiekār-

tošanas darbiem tauvas jos-

lā veiks iepirkumu Publisko 

iepirkumu likuma noteiktajā 

kārtībā. 

Projektu plānots realizēt 

līdz 2020. gada 31. maijam. 

Informāc iju sagatavoja
Projekta vadītāja 

Tamāra Latiševa tālr. 
27804081, tamara.

latiseva@krustpils.lv 

Par projektu Nr.1–08/399/2018 
“Baļotes ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana”

No 22.jūlija, darbu uzsācis 

Vides aizsardzības un reģio-

nālās attīstības ministrijas 

(VARAM) izveidotais zvanu 

centrs, kur iedzīvotāji, zva-

not uz tālruni 68 806 999, 

var noskaidrot atbildes uz 

sev interesējošiem jautāju-

miem saistībā ar ministrijas 

īstenoto vietējo pašvaldību 

administratīvi teritoriālo re-

formu.

„Lai sekmīgi īstenotu 

pašvaldību reformu, mums 

ir svarīgi, lai komunikācija 

darbojas abos virzienos – 

gan apzināt visus viedokļus, 

gan sniegt sabiedrībai pēc 

iespējas vairāk informācijas. 

Mēs esam atvērti saziņai. 2. 

augustā Daugavpilī noslēg-

sies ofi ciālās konsultācijas 

ar pašvaldību deputātiem 

un sāksies tikšanās ar Lat-

vijas iedzīvotājiem, kas ilgs 

līdz pat nākamā gada pa-

vasarim. Esmu pārliecināts, 

ka zvanu centrs dos būtis-

ku papildus informāciju un 

no pirmavotiem palīdzēs 

identifi cēt specifi skus lo-

kālo problēmu jautājumus 

katrā reģionā, tādejādi līdz 

ar ekspertu pētījumos gūto 

informāciju palīdzot gan 

sagatavoties sarunām ar ie-

dzīvotājiem, gan pilnveidot 

ministrijas izstrādāto refor-

mas piedāvājumu,” uzskata 

ministrs J. Pūce.

Lai informētu iedzīvotā-

jus par reformu, atbildētu 

uz aktuāliem jautājumiem, 

kā arī uzklausītu viedok-

ļus un ieteikumus, 22. jūlija 

darbosies īpašs pašvaldību 

reformas zvanu centrs. Zva-

not uz tālruni 68 806 999, 

konsultācijas iedzīvotājiem 

tiks sniegtas darba dienās 

plkst. 9.00 – 17.00. Būs arī 

iespēja operatoriem atstāt 

savu kontaktinformāciju, lai 

saņemtu atbildi uz e-pas-

ta adresi. Jautājumus un 

priekšlikumus ministrijai ir 

iespējams iesūtīt arī rakstiski 

uz: reforma@varam.gov.lv.

Līdz šim iedzīvotāji vēr-

sušies ministrijā lielākoties 

jautājot par reformas iegu-

vumiem un iespējām ap-

meklēt sabiedriskās apsprie-

šanas ietvaros notiekošās 

ministra tikšanās ar pašval-

dību deputātiem.

Uz jautājumiem zvanu 

centrā atbildēs operatori no 

uzņēmuma SIA „BPO Liepāja”.

 Informāciju sagatavoja:
VARAM Sabiedrisko 

attiecību nodaļa

Darbu uzsācis Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izveidotais zvanu centrs

Aicina piedalīties konkursā uzņēmējdarbības 
atbalstam „Lēciens biznesā” 
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 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā 
dienesta un bāriņ  esas darba laika jāzvana 
dienes  em, kuri nodrošina palīdzību 
iedzīvotājiem strādājot režīmā – 24 stundas 
diennak  , 7 dienas nedēļā.

Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 

Hei, hei jaunieši, sarosās! 

Vasara straujiem soļiem tu-

vojas tās izskaņai, taču karstā 

un piedzīvojumiem bagātā 

vasara jānoslēdz ar kaut ko 

grandiozu un atmiņā pa-

liekošu! Vasaras izskaņā, 17. 

augustā, Krustpils novadā, 

Marinzejas muižā notiks Sēli-

jas novadu apvienības nova-

du:  Salas, Jēkabpils, Viesītes, 

Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, 

Jaunjelgavas  un Krustpils 

novada „V Sēlijas novadu jau-

niešu diena”. Pasākuma mēr-

ķis ir veidot sadarbību starp 

Sēlijas novadiem jaunatnes 

darba jomā, veidot kopīgas 

tradīcijas un veicināt jaunie-

šu līdzdalību Sēlijas novadu 

jauniešu organizāciju un 

skolu pašpārvalžu darbā.

Pasākums norisināsies 

jau piekto gadu pēc kārtas 

un priecēs jauniešus ar da-

žādām aktivitātēm, konkur-

siem, pārsteigumiem un, 

protams, kārtīgu ballīti. Pa-

sākuma programma ir plaša, 

lai ikviens varētu atrast sev 

interesējošu aktivitāti.

Pasākuma pirmajā dienas 

daļā paredzētas komandu 

cīņas „Izlauzies”. Komandu 

cīņās jauniešiem pildot da-

žādus uzdevumus būs jāiz-

laužas radošumā, atjautībā, 

spēkā un veiklībā. Aicinām 

jauniešus pieteikties koman-

du cīņām līdz 12. augustam, 

zvanot vai rakstot tūrisma 

un jaunatnes jaunatnes lietu 

speciālistei Angelīna Tukišai 

(mob. tel. 28311364, e-pasts 

angelina.tukisa@krustpils.lv). 

Dienas turpinājumā nefor-

mālā gaisotnē izzināsim Lat-

vijas Radio Pieci ētera per-

sonības Inese Pučekas ceļu 

līdz sapņu darbam, spraigo 

ikdienu un dzīvi pie radio 

pults. Dienas otrajā daļā no 

plkst. 16:00 līdz plkst. 19:00 

ikviens varēs izbaudīt pozi-

tīvas emocijas un neaizmirs-

tamus mirkļus aizraujošā 

peintbola spēlē, izskraidīties 

burbuļfutbola spēlē, uzspē-

lēt virtuālās realitātes spēles, 

pilnveidot savas prasmes 

dažādās radošajās darbnīcās, 

kā arī tikt pie foršām bildēm 

nieka pāris minūšu laikā mo-

mentfoto stendā. Paralēli ak-

tivitātēm ikviens pasākuma 

apmeklētājs varēs apskatīt 

Krustpils novada jaunieša 

Kārļa Zalāna fotoizstādi „Šī 

puse”, kā arī fotokonkursa 

„Mana pašvaldība– mana 

sapņu pils” sešpadsmit labā-

kās fotogrāfi jas. 

Vakara daļa būs iespai-

diem bagāta. Kārtīgu ballīti 

iegriezīs grupa „Rollmans 

Band ” un DJ Kaspars Mark-

ševics. 

Tie būs fantastiski jaunie-

šu svētki un neaizmirstams 

piedzīvojums vasaras noslē-

gumā! Nepalaid garām gada 

grandiozāko pasākumu jau-

niešiem!

Visas aktivitātes pasākuma 

dienā ir bez maksas, patei-

coties visu astoņu iesaistīto 

pašvaldību fi nansiālajam at-

balstam.

Angelīna Tukiša, Krustpils 
novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Krustpils novadā norisināsies Sēlijas novadu 
Jauniešu diena

27. jūlijā biedrība „Lauku 

sieviešu klubs DORE” orga-

nizēja „II Kulinārijas festivālu”. 

Mūsu mērķis bija radīt svēt-

kus kulinārijas meistariem, 

apzināt kulināro mantoju-

mu un popularizēt kulinārās 

tradīcijas. Šī diena aizritēja ar 

īstu Latvijas garšu! Konkur-

sam pieteicās 6 saimnieces 

no dažādām vietām. Plkst. 

12.00 sākās degustācija, 

katrs festivāla apmeklētājs 

saņēma 3 uzlīmes un ar tām 

varēja nobalsot par sev tīka-

māko. Rezultāts sekojošs:

1. vieta saimniecei no 

Atašienes pagasta – Valen-

tīnai Štrauhai par iesniegto 

plātsmaizi „Pretī Rudenim”. 

(120 punkti).

2. vieta saimniecei no Jē-

kabpils – Annai Hitrovai par 

iesniegto plātsmaizi „Annas 

plātsmaize”. (100 punkti).

3. vieta saimniecei no 

Kūku pagasta – Ingrīdai 

Zvaigznei-Zeimulei par ie-

sniegto plātsmaizi „Karalis-

kā”. (77 punkti). Viņas otrajai 

iesniegtajai plātsmaizei „Va-

sara” (34 punkti).

Saimniece no Krimuldas 

novada – Līva Štrauha ie-

sniedza plātsmaizi „Smilšu 

melnā pils” (57 punkti).

Saimniece no Atašienes 

pagasta – Silvija Nagle ie-

sniedza plātsmaizi „Raibā 

pasaka” (33 punkti).

Saimniece no Atašienes 

pagasta – Laura Štrauha ie-

sniedza plātsmaizi „Dzidrais 

sapnis” (26 punkti).

Liels paldies visām saim-

niecēm par drosmi un aktī-

vu dalību konkursā, Jūs esat 

labākās!

Visām saimniecēm tika 

noderīgas dāvanas, bet pir-

mās vietas ieguvējai īpašs 

gods nēsāt jauno priekšautu 

ar uzrakstu „Krustpils novada 

labākais kulinārais meistars 

2019”.

Liels paldies biedrības 

brīvprātīgajiem – Ivetai, San-

tai un Raineram par aktīvu 

piedalīšanos un nesavtīgu 

darbu festivāla laikā. Sirsnīgs 

paldies Ausmai, Lidai un Vi-

jai par gardo Annas dienu 

zupu!

Biedrības 
„LSK DORE” vadītāja 

Benita Spalviņa 

II Kulinārijas 
festivāls

 Krustpils novada koman-

da KROKUS seriālā „Stirnu-

buks“ veiksmīgi startējusi 

jau 4 kārtās – Carnikavā, 

Tērvetē, Saldū un Alūksnes 

Pilssalas skējienos. Nākamā 

skrējiena kārta būs 17.au-

gustā Ventspilī. Katram 

komandas dalībniekam ir 

savas izvēlētās distances 

pa kalnainajām takām, lai 

kopumā būtu komandas 

ieskaites maksimālie pun-

kti, kā arī tiktu sasniegti in-

dividuālie mērķi. Vladislavs 

Aļehnovičs, Guntars Siliņš 

un Aija Rogāle startē garā-

kajā – Lūšu distancē, Ieva 

Rogāle, Līga Pakalna un Ju-

ris Grodnis – Buku distancē, 

Raimonds Spēks dažādās 

skrējienu kārtās skrien Zaķu 

vai Buku distances, Zaķu 

distancē komandu pārstāv 

Konstantīns Grišulis, Svens 

Spēks, Elvijs Vanags. Visu 

skrējiena kārtu kopvērtēju-

mā pēc 4 kārtām Krustpils 

novada komanda KROKUS 

ir 23.vietā no 58 koman-

dām. Komandas gars ir stip-

rs un iedvesmojošs!

Aija Rogāle,
KROKUS pārstāve

Stirnubuks
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Diena sākās agri, jo jau 

plkst.  5.00 izbraucām no Rī-

gas. Šajā dienā nobraucām 

vairāk nekā tūkstoti kilomet-

ru. Pusdienojām jaukā ģime-

nes restorānā „Abra”, Polijā, 

kuras saimnieki iemanījušies 

daudz svešzemju valodu, 

tajā skaitā latviešu.

Brauciena laikā apmeklē-

jām šādas bibliotēkas: Markt-

heidenfeldas pilsētas biblio-

tēka (Stadtbibliothek Markt-

heidenfeld), Vircburgas Uni-

versitātes bibliotēka (Uni-

versitätsbibliothek Würz-

burg), Štutgartes pilsētas 

bibliotēka (Stadtbibliothek 

Stuttgart), Biberahas pilsētas 

bibliotēka (Stadtbücherei 

Biberach), Gerestrīdas pilsē-

tas bibliotēka (Stadtbüche-

rei Geretsried) un Bavārijas 

Valsts bibliotēka (Bayerische 

Staatsbibliothek).

Pirmajā bibliotēkā bija 

iespēja apskatīties izstādi, 

par vērtīgākajam viduslaiku 

grāmatām – unikāli manu-

skripti, kurus mūki rakstīja 

klosteru skriptorijos pirms 

aptuveni 600–800 gadiem. 

Skats ir iespaidīgs, desmi-

tiem vienreizēju vēstures 

liecību brūnos ādas vākos 

ar grezniem apkalumiem 

un metāla sprādzēm. Mēs 

varējām pamēģināt rakstīt 

ar tinti un spalvu, ka tas bija 

tajā laikā. 

Katra apskatītā bibliotēka 

atšķīrās ar savu būtību, ne 

tikai vizuāli, ar ēku vai arhi-

tektūru, bet arī ar saviem 

pakalpojumiem. Vācijā bib-

liotēkas ir ļoti pieprasītas 

un pārpildītas. Universitā-

tes bibliotēka sadarbojas ar 

augstskolām un apgūst mā-

cību priekšmetus, brīvprā-

tīgie lasa priekšā bērniem, 

apmāca pieaugušos dar-

boties ar datoru. Lasītājam 

katrā bibliotēkā ir iespēja 

pašam paņemt grāmatu ar 

īpaša aparāta palīdzību bez 

bibliotekāra starpniecības, 

ko izmanto ļoti daudz bērni 

un pensionāri. Ka arī nodot 

grāmatas var jebkurā dien-

nakts laikā. 

Interesants pakalpojums 

man šķita tāds, ka bibliotēka 

uztur gleznu fondu. Vietē-

jie mākslinieki dāvina savus 

mākslas darbus bibliotēkai, 

kura tās izsniedz lasītājiem 

līdz pat pusgadam. Šo pa-

kalpojumu ļoti izmanto vies-

nīcas un kafejnīcas. 

Un cilvēki, kuri naktī nevar 

iemigt var doties uz Štut-

gartes bibliotēku un izvēlē-

ties sev tīkamo lasāmvielu. 

Un tieši šī biblioteka atstāja 

vislielāko iespaidu, jo tā ir 

projektēta bibliotēkas vaja-

dzībām, Japānas arhitekts 

bija padomājis par ļoti kom-

fortablu, astoņiem stāviem, 

baltām sienām, baltiem grā-

matu plauktiem un lieliem 

gaišiem logiem. Katra stāvā 

ir sava nodaļa, mūzikas no-

dala, daiļliteratūras nodaļa, 

zinātnes bērnu nodaļa u.c. 

Par Bavārijas zinātniekiem 

rūpējas Bavārijas Valsts bib-

liotēka – kurā ir atsevišķa no-

daļa, kur viņi bez studentu 

vai citu lasītāju troksnīšiem 

un čalošanas varētu veikt sa-

vus zinātniskos atklājumus. 

Bijām arī Eslingenē – vie-

nā no lielākajām latviešu 

bēgļu nometnēm Otrā pa-

saules kara laikā. Šī ir viena 

no retajām Vācijas pilsētām, 

kas neskarta izdzīvojusi Otro 

pasaules karu. 

Atgriezāmies vēlu naktī, ar 

patīkamiem iespaidiem, ar 

jaunām zināšanām un ener-

ģijas pieplūdumu.

Līga Vīksna

Latvijas Bibliotekāru biedrības pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Bavāriju no 1.07. līdz 10.07.

26. jūlija pusdienlaikā, 

Atašienē ieradās ciemiņi 

no Baltkrievijas, dziedošais 

ansamblis no Miori pilsētas. 

Viņus laipni sagaidīja Ata-

šienes kultūras nama folklo-

ras kopa Vīraksne. Līksma 

dziesma,  krāšņie taututērpa 

raksti, silta tēja un pīrādziņi 

radīja prieku un sajūsmu 

ciemiņu acīs. Neliela sav-

starpējā iepazīšanās un tad 

ekskursija pa Atašieni kopā 

ar gidu Oļģertu Stalidzā-

nu. Ar lielu interesi ciemiņi 

vēro mūsu ķeramiķes Ine-

tas Dzirkales māla podus, 

svilpavniekus un 

protam arī paši 

iemēģina roku 

māla veidošanā. 

Tālāk ceļš ved uz 

Atašienes retro motociklu 

muzeju, kur lielu sajūsmu 

izraisa redzētais. Muzeja 

vadītājs Jānis Zalāns atrak-

tīvi izrāda visus motociklu 

eksponātus, ciemiņiem tiek 

ekskluzīva iespēja ar da-

žiem no tiem pavizināties. 

Aizraujoša un pat dažbrīt 

smieklīga izvēršas ciemi-

ņu pārģērbšanās senajos 

formas tērpos, dažam tiek 

friču, citam krievu, bet kāds 

ietērpjas senlatviešu for-

mas tērpā, plecā ierocis un 

jautra fotogrāfēšanās. Tālāk 

ciemiņu ceļš ved uz skaisto 

Marinzejas pili, kur viņus sa-

gaida skolas direktore Līga 

Zalāne un skolas vēstures 

zinātāja Ināra Mihaloviča. 

Skolēni tērpušies senajos 

tērpos dejo valsi. Ekskursija 

pa skolas telpām, stāsti par 

Marinzejas pils vēsturi un 

protams kopīga fotogrāfē-

šanās. Pils dārzā ciemiņus 

sagaida folkloras kopa Vī-

raksne, Atašienes pagasta 

pārvaldes darbinieki, Krust-

pils novada priekšsēdē-

tājs Kārlis Pabērzs un Kūku 

bibliotēkas vadītāja Jeļena 

Hnikina. Sasveicinoties ar 

visiem viesu delegācija pa-

teicās par sirsnīgo uzņem-

šanu un pasniedza dāvanas 

mums. Neformālā gaisotnē 

turpinājās mūsu iepazīša-

nās, dziesmas, jestras dejas 

līdz pat saulrietam.

Sestdien ciemiņi sapucē-

jušies goda tērpos ieradās 

uz Atašienes pagasta rīkoto 

folkloras festivālu „Atašīnis 

suseklis”. Daudzbalsīgais 

dziedājums, skaistie tērpi, 

ciemiņi pārsteidza visus fes-

tivāla apmeklētājus. Diena 

pagāja nemanot un mums 

jau pienāca laiks atvadīties 

no draugiem. Mums, par 

lielu pārsteigumu, no de-

legācijas saņēmām ielūgu-

mu doties atbildes vizītē uz 

Baltkrievijas pilsētu Miori, 

kur notiks līdzīgs festivāls 

kādu rīkojām mēs!

Folkloras kopas Vīraksne 
dalībniece

Benita Spalviņa

Gribu atpūsties tālu ne-
braucot, jo biļetes dārgas, 
mūsu bērni un mazbērni arī 
grib Ziemassvētku brīnumu, 
bet kur to gūt?

To visu nodrošina Krutpils 

novada Zīlānu kultūtras nama 

teātra draugu kopa „PATAPA”, 

brīnišķīgā režisore Aija Ranco-

va un kultūras darba organi-

zatore Dace Braune.

Kopdarba radītie iestudēju-

mi sniedz skatītājiem iespēju 

to visu iegūt – vienīgā piepū-

le skatītājiem un mākslas cie-

nītājiem, ierasties uz iepriekš 

reklamētajiem pasākumiem 

un skatoties aktieru sniegu-

mu gūt gandarījumu.

Pēc jebkuras izrādes teātra 

draugu kopa „PATAPA” jau 10 

gadus gaida skatītāju atvērtu, 

patiesu vērtējumu, lai savu re-

pertuāru papildinātu ar mūsu 

skatītāju vēlmēm.

Zīlānu kultūras namā savu 

mājvietu esam raduši kopš 

2010.gada 13.janvāra, bet 

teātra draugu kopas šūpulis 

kārts 2009.gada 25.septem-

brī.

Ar Patapu sasaiste veido-

jusies kopumā 31 aktierim, 

iestudējot 22 autoru darbus.

“Atnācu tikai uz mazu lomi-

ņu, bet paliku un nevaru bez 

PATAPAS” – tā atzīst ne viens 

vien mūsu aktieris.

Jā – problemātiski savienot 

personīgo dzīvi, darba slodzi 

un bez šaubām arī citu vaļas 

prieku, bet tas ir iespējams ar 

draudzīgā, saprotošā un jeb-

kurā dzīves situācijā atbalsto-

šā kolektīva atbalstu.

Mēs esam liela ģimene, 

kura savā darbības laikā kopā 

nospēlējuši nedaudz vairāk 

kā 120 izrādes, iepriecinot 

skatītājus bijušajā Jēkabpils 

un Aizraukles rajona robežās, 

Jelgavas, Līvānu novados, 

Balvos, Ventspilī un Rīgā. Ko-

pumā esam spēlējuši uz 33 

skatuvēm.

Aktieri un režisore nav 

vienīgie, kuri veidojuši izrā-

des burvību – dekorācijas, 

muzikālo noformējumu un 

kustības. Paldies visiem, kuri 

saskatīja mūsu dalībniekos 

potenciālu un pielika klāt pro-

fesionālo sniegumu!

Par savu darbu esam at-

algoti ar iespēju izmantot 

Krustpils novada transportu 

nokļuvei uz izrāžu vietām, ar 

ekskursijām tuvāk un tālāk. 

Milzīgs paldies par šo gadu 

garumā gūto atbalstu no 

Krustpils novada pašvaldības 

un Kūku pagasta pārvaldes 

darbinieku – pārvaldes va-

dītāja, saimniecības daļas 

vadītāja, autobusa vadītāju, 

saimnieciskā personāla darbi-

nieku puses, jo tikai kopumā 

ir spēks.

Teātra draugu kopa „PATA-

PA” mīl savus skatītājus, atbals-

tītājus un cer uz sadarbību 

turpmāko gadu garumā, jo 

desmit – tas ir nieks! 

 Teātra draugu kopas 
„Patapa” vārdā Benita 

Dzelme

Teātra draugu kopa 
„PATAPA” svin savu 
jubileju

Atašieni apciemo delegācija no Atašieni apciemo delegācija no 
BaltkrievijasBaltkrievijas
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Jūlijā norisinājās Krustpils novada 

pašvaldības rīkots konkurss „Krustpils 

novada sakoptākā sēta”. Konkursa 

mērķis bija novērtēt Krustpils nova-

da iedzīvotāju ieguldījumu īpašumu 

labiekārtošanā popularizēt sakoptā-

kos īpašumus un Krustpils novadu kā 

dzīves vietu perspektīvā, labi sakārto-

tā un sakoptā vidē.

Kopumā tika pieteikti pieci nekus-

tamie īpašumi. Nominācijā „Sakoptā-

kā lauku viensēta Krustpils novadā” 

tika pieteikts nekustamais īpašums 

„Kalna Stipri” Kūku pagastā, nekus-

tamais īpašums „Pārslas” Krustpils 

pagastā, nekustamais īpašums „Vei-

guri” Kūku pagastā un nekustamais 

īpašums „Virši” Atašienes pagastā. 

Nominācijā „Sakoptākā daudzdzī-

vokļu māja Krustpils novadā” tika 

pieteikts nekustamais īpašums „Lie-

pu iela 15” Atašienē. Jūlija sākumā 

pieteiktos īpašumus apsekoja un 

izvērtēja vērtēšanas komisija. Preten-

dentu vērtējums notika pēc punktu 

sistēmas un par konkursa uzvarētāju 

tika atzīts tas dalībnieks, kurš attie-

cīgajā nominācijā saņēma visvairāk 

punktu. Konkursa uzvarētāji tika pa-

sludināti un apbalvoti 27. jūlijā Krust-

pils novada Annas un Jēkaba dienas 

pasākumā. Pirmo vietu nominācijā 

„Sakoptākā lauku viensēta Krustpils 

novadā” ieguva īpašums „Kalna Stip-

ri” Kūku pagastā ar iegūto punktu 

kopsummu 314,5 punkti. Otro vietu 

nominācijā „Sakoptākā lauku viensē-

ta Krustpils novadā” ieguva īpašums 

„Pārslas” Krustpils pagastā ar iegūto 

punktu kopsummu 256 punkti. Tre-

šo vietu nominācijā „Sakoptākā lauku 

viensēta Krustpils novadā” ieguva 

divi īpašumi – īpašums „Veiguri” Kūku 

pagastā,  īpašums „Virši” Atašienes 

pagastā. Abi īpašumi ieguva punktu 

kopsummā katrs 220 punktus. Spe-

ciālo veicināšanas balvu nominācijā 

„Sakoptākā daudzdzīvokļu māja 

Krustpils novadā” ieguva īpašums 

„Liepu iela 15”. 

Pašvaldība izsaka pateicību ne-

kustamo īpašumu saimniekiem par 

dalību konkursā. Aicinām ikvienu 

iesniegt pieteikumus nākamā gada 

konkursā „Krustpils novada sakoptā-

kā sēta”, lai kopīgi veidotu skaistāku 

Krustpils novadu.

Konkursa „Krustpils novada sakop-
tākā sēta” vērtēšanas komisija

Foto: Daina Kalve, Jānis Pastars

XIV Latvijas amatierteātru salidojums

Noslēdzies konkurss „Krustpils novada sakoptākā sēta”
Īpašums „Virši“Īpašums „Virši“

Īpašums „Pārslas“Īpašums „Pārslas“ Īpašums „Veiguri“Īpašums „Veiguri“ Īpašums „Kalna Stipri“Īpašums „Kalna Stipri“ Īpašums „Liepu iela 15“Īpašums „Liepu iela 15“

IEspoguļo! ATspoguļo! PAspo-

guļo! Reizi piecos gados Latvijas 

amatierteātru aktieri salido kopā, lai 

baudītu atkalredzēšanās prieku, lai 

lūkotu piecgades labākās lugas un 

lai smeltos iedvesmas enerģiju no 

kopā būšanas. Šis gads bija tas ilgi 

gaidītais, kad mēs visi teātri salido-

jām. XIV Latvijas amatierteātru sa-

lidojums notika Alūksnē no 19. līdz 

21. jūlijam ar salidojuma moto „Spo-

guļo!”. No Krustpils novada uz teātru 

festivālu devās 4 amatierteātru ko-

lektīvi – no Krustpils pagasta „Savē-

jie”, Kūku pagasta „Patapa”, Mežāres 

pagasta „Efekts” un mēs, Variešu pa-

gasta „Servīze”. 

Salidojumā piedalījās 115 ama-

tierteātri, 1800 dalībnieki un ska-

tītājiem Alūksnē un tās apkaimē 

bija iespēja redzēt 52 dažādu žanru 

izrādes. Kā arī salidojumā piedalījās 

spēlmaņi no Sidnejas (Austrālija) un 

Birmingemas (Lielbritānija) latviešu 

teātriem. Mums, „Servīzei”, šis bija jau 

6 salidojums, kuru kuplā pulkā ap-

meklējām. Tā kā šajos piecos gados 

iestudējām izrādi, kas guva augstus 

panākumus amatierteātru skatēs, 

mums bija gods  Pededzē rādīt ska-

tītājiem lugu „Papīra zirdziņš”, kas 

tapusi pēc Vizmas Belševicas dzejas 

darba motīviem. 

Salidojums bija pārbagāts ne tikai 

ar kolorītām, aizraujošām un dvēse-

liski baudāmām izrādēm, bet arī ar 

citiem pasākumiem – amatierteātru 

kolektīvu sadziedāšanās, balles, va-

karēšana sajūtu parkā, muzikāli kon-

certi, gan Līvijas Akurateres piemiņai 

veltītā izstādē Mākslas skolā un gā-

jiens. Viens no aktieru gaidītākajiem 

pasākumiem salidojumā ir gājiens. 

Uz šo pasākumu katrs kolektīvs jau 

pirms tam ir rūpīgi gatavojies, lai 

varētu iepriecināt gājiena skatītājus 

un kolēģus ar aktieru cienīgu izne-

sīgumu un pārbagāto radošumu. 

Gājiens noslēdzās ar godēšanas pa-

sākumu „…ja reiz satiksi to, sauksi 

par savējo”, kurā pirmo reizi teatrāļu 

salidojuma vēsturē tika pasniegta 

ievērojamās teātra zinātnieces Līvi-

jas Akurateres (1925 – 2017) vārdā 

nosauktā balva. To saņēma Ogres 

Tautas teātris. Nākamreiz šāda balva 

kādam amatierteātrim tiks dāvāta 

atkal tikai pēc pieciem gadiem.

Salidojumu kopā ar Alūksnes paš-

valdību rīkoja Latvijas Nacionālais 

kultūras centrs. Centra amatierteātru 

eksperte Dace Vilne stāsta: „Ar nepa-

cietību gaidījām Latvijas amatier-

teātru vērienīgāko kopā sanākšanu, 

kurā atcerējāmies, cik vienkārši, bet 

reizē trāpīgi ir pateicis latviešu teātra 

tēvs Ādolfs Alunāns: „Dažs prasīs: kas 

tad nu īsi teāteris ir? Es še ar šo līdzī-

bu atbildēšu: teāteris ir kā spieģelis, 

kurā mēs paši savus labus un nela-

bus darbus, savas prieku, kā bēdu 

dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvoša-

nu redzam. Ikkatrai tautai, kura ātri 

uz priekšu un pie gaismas grib tikt, 

vajaga teātera. Teāteris spēj dažkārt 

vissliktāko cilvēku pārlabot”.

Variešu kultūras 
nama amatierteātris „Servīze”
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No 4. līdz 7. jūlijam Baļotes 

ezerā risinājās Latvijas čem-

pionāta karpu makšķerēšanā 

otrais posms. Tajā piedalījās 25 

komandas, par vienu mazāk, 

nekā pirmajā posmā maija 

beigās šajā pašā  ezerā.

Pēc mačiem sportisti, ka tik 

ekstrēmās sacīkstēs līdz šim 

nav nācies piedalīties – brī-

žiem spēcīgi lija, bet brīžiem 

vējam bija teju vai vētras 

spēks. Laika apstākļi ietekmēja 

arī zivju apetīti un, šīs nebija 

lomiem bagātākās sacensības 

Baļotē.

Tomēr, kas māk, un kas strā-

dā cītīgi, tam ķeras. Jau pēc 

pirmās dienas iezīmējās līderi 

– komanda „Amigo Carp”, kas 

pārliecinoši uzvarēja pirmajā 

posmā maijā. Viņu lomā bija 

jau piecas zivis, kamēr lielākā 

daļa komandu vēl bija tukšā. 

Otrajā dienā kļuva skaidrs, ka 

arī šoreiz „karpu draugi” citiem 

būs neaizsniedzami. Ja blakus 

sektoros komandām pa dienu 

zivju nebija vispār, vai labākā 

gadījumā viena vai divas, līderi 

varēja lepoties ar veselu duci. 

Pamazām iezīmējās arī pre-

tendenti uz pārējām godalgo-

tajām vietām.

Kā jau bija gaidāms, 72 

stundu maratons noslēdzās 

ar „Amigo Carp „ (Vitālijs Ņeče-

purenko, Ilja Ibatuļins, Artjoms 

Ņečepurenko) pārliecinošu 

uzvaru. Komanda bija pieva-

rējusi 59 zivis 135 kg kopsva-

rā. Otrajā vietā ar 29 zivīm un 

63 kilogramiem palika „Copes 

nams” (Raivis Vasbergs, Alek-

sandrs Kirjanovs, Māris Nuķis), 

bet trešie ar 30 zivīm un 60 

kg fi nišēja „Capital Carp” (Jānis 

Karlsons, Armīns Gudrovics).

Pie lielākās zivs un 100 eiro 

balvas no „Sakret” tika koman-

dai „Carpio”, kas jau pirmajā 

naktī izvilka 9.4 kg smagu 

karpu. Šo rezultātu nevienam 

pārspēt neizdevās, tomēr bija 

vēl arī viena septiņniece, viena 

karpa mazliet zem 7 kg, kā arī 

vairākas zivis ap 5 kg. Kopumā 

komandas izvilka 385 ieskai-

tes zivis (smagākas par 1,5 kg) 

jeb 850 kg. Jāatzīmē, ka sacen-

sības vēroja Latvijas izlases tre-

neris Oļegs Ružickis.

Arī pēdējais – trešais – čem-

pionāta posms norisināsies 

Baļotes ezerā no 15. līdz 18. 

augustam.

Juris Šteinbergs

Lielo zivi izvelk jau 
pirmajā naktī

Šis 24. jūlija rīts uzaust āt-

rāk kā citi, jo jāceļas ir agrāk, 

jāpadara rīta darbi, lai varē-

tu doties ekskursijā, kura ik 

gadu tiek rīkota Variešu se-

nioriem.

Šogad iepazināmies ar 

jaunajiem uzņēmējiem, kuri 

nebaidoties no grūtībām un 

apjomīgā darba ļoti īsā laikā 

spējuši nest Latvijas vārdu 

pasaulē tālu aiz tās robežām. 

Satraukums, čalas, smaidi 

un komplimenti–to visu var 

dzirdēt, redzēt autobusā, kad 

satiekas cilvēki, kuri ikdienā 

dzīvojuši kaimiņos vai strādā-

juši kopā. Prieks atkal tikties, 

lai atcerētos iepriekšējos ga-

dos redzēto un pasapņotu 

par to, ko nesīs šī diena.

Gar autobusa logu slīd 

mūsu dabas skaistās aina-

vas. Pirmie spožie saules stari 

glāsta nobriedušos labības 

laukus, mežus, upītes un ra-

sas pilno ceļmalas zāli. Gaisā 

jūtams rudens tuvums.

Pēc pāris stundu ilgā brau-

ciena esam sasnieguši mūsu 

pirmo apskates objektu – SIA 

,,Siera ražotni” Raunā. Mūs 

sagaida viesmīlīga, smaidī-

ga uzņēmēja. Iepazīstinot ar 

ražošanas procesu, pārsteidz 

lielā uzdrīkstēšanās tikai šau-

rā ģimenes lokā sākt ražoša-

nu, lai ar saražoto produk-

ciju un tās realizāciju varētu 

atrast vietu mūsdienu lielajā 

preču pārpilnības tirgū. Iz-

brīna arī tas, ka šo produkci-

ju pazīst ne tikai pie mums, 

jo tiek piedāvāta vietējos 

tirgos un gadatirgos, bet tā 

pievērš sev arī ārzemju tūris-

tu uzmanību. Šai ģimenei ir 

izdevies piedāvāt pircējiem 

ļoti daudzveidīgus izstrādā-

jumus: makaronus, nūdeles, 

sierus. Te derētu pamācīties 

mums ikvienam, cik daudz 

mēs varam, ja gribam un 

nebaidāmies no darba. Jā-

piebilst, ka galvenais dzinulis 

bija vecmāmiņas recepte – 

zaļais siers – ko mūsdienās 

latvieši ir jau aizmirsuši. Ta-

gad tā ir atdzimusi, protams, 

ne bez pacietības, uzņēmī-

bas, vēlēšanās to izdarīt, ne-

žēlojot savu brīvo laiku.

Netālu atrodas arī otra ra-

žotne – SIA ,,Latvijas ķiploks”. 

Arī šeit mūs sagaida viesmī-

līga, smaidoša uzņēmuma 

vadītāja, aicinot ieņemt la-

bākās vietas pie viesu galda. 

Arī te netrūkst pārsteigumu. 

Ķiploks ir ļoti nepieciešams 

mūsu organismam kā vi-

tamīnu avots un noder kā 

zāles saaukstēšanās gadīju-

mos. Priecājamies par pro-

duktu daudzveidību– ķip-

loki tējā, konfektēs, medū, 

marinādē. Lai pārliecinātos 

katrs pats, sākam ar degus-

tāciju. Pēc sejas izteiksmes 

var noprast, kuram kas gar-

šo un kuram nē. Jāizvēlas ir 

katram pašam, to arī darām. 

Nekad nebiju iedomājusies, 

ka varētu būt arī ķiploku 

konfektes un pat šokolādes, 

bet bija jānotic ar lepnumu, 

ka mēs to varam dabūt ga-

tavu. Tas ļoti priecē. Man 

šķiet, ka visus pārsteidza ķip-

loku – ingvera tēja. Galve-

nais, ka tā ir ļoti veselīga, jo 

attīra organismu un palīdz 

pret saaukstēšanos. Paras-

ti mēs esam raduši ēst un 

dzert to, kas garšo. Te rodas 

problēma, bet ir jādzer, lai arī 

ne tik ļoti garšo.

Sasildījušies ar tēju tur-

pinājām ceļu uz Dikļu pili 

un rakstnieka Vika parku ar 

skaistajām un interesantajām 

koka skulptūrām. Apmek-

lējām arī jauno Dikļu dabas 

koncertzāli gleznainā vietā.

Mazliet noguruši, bet 

priecīgi iebraucām Valmierā, 

kur mūs jau gaidīja Gaujas 

tramvajs, lai pavizinātu pa 

upi. Kuģīša kapteinis iepa-

zīstināja ar Valmieras vēsturi, 

ievērojamākām celtnēm, 

notikumiem. Pilsētai ir tiek-

sme augt un attīstīties. Tiek 

atvērtas jaunas ražotnes, 

notiek intensīva sporta dzī-

ve. Valmiera lepojas ar savu 

vēsturi, ievērojamiem cilvē-

kiem– Jāni Daliņu, Aigaru 

Fadejevu, Māri Štrombergu 

un citiem. Patīkami, ka mūsu 

gidi ir gados jauni cilvēki, kuri 

savā stāstījumā un darbībā 

prot iesaistīt pa jokam un 

humora dzirkstij. Tas izraisīja 

vispārēju jautrību un aizdzina 

nogurumu.

Braucot mājup, baudot 

skaistos novakares dabas 

skatus, varavīksni, pazib 

doma no dziesmas, ka nekur 

nav tik labi kā mājās, nekur 

tevi negaida tā, kā šovakar 

gaida mūs mājās tuvs cilvēks, 

kaķītis, sunīts, vistiņa, gailītis, 

mazbērns vai vienkārši puķu 

dobe aiz loga.

Visu dalībnieku vārdā gri-

bētu pateikt paldies par jau-

kajiem mirkļiem Anitai Ru-

lietei, Rasmai Rācenei, Dzin-

taram Skalbem un Variešu 

pagasta pārvaldei.

Seniore Ināra Sauša
Fotogrāfi jas Andris Kļaviņš

 Variešu pagasta seniori atpūšas

No 15.–19. jūlijam Staļģenē 

norisinājās LM vasaras nomet-

ne „Visu daru es ar prieku!”. Ar 

prieku uz nometni devās arī 

748. Sūnu mazpulka 13 maz-

pulcēni un vadītāja Daina 

Kalve. Nometnē mūs laipni 

sagaidīja un uzņēma nomet-

nes vadītāja Anda Skrupska 

ar komandu. Mazpulcēni sa-

brauca no visas Latvijas, lai 

baudītu kopā būšanu. Bērni 

darbojās saimēs, kuras vadīja 

Rīgas klubiņa jaunieši.  Pirmajā 

nometnes dienā mazpulcēni 

saliedējās ar savām koman-

dām, orientēšanās laikā iepa-

zina Staļģeni un nometnes 

atklāšanā ieskandināja Maz-

pulku 90 gadus! Otro dienu 

mazpulcēni pavadīja radoša-

jās darbnīcās, lai mācītos jau-

nas prasmes. Vakarā piedalījās 

erudīcijas konkursā un skatījās 

izglītojošas fi lmas. Trešajā die-

nā devās ekskursijā, lai izzinātu 

un iepazītu Jelgavas novadu. 

Apmeklēja mājas saimniecību 

„Pie tēvoča Garika“, „Ģ.Eliasa 

vēstures muzeju“, „Karameļu 

darbnīcu“, „Trušu pilsētiņu“, 

atrakcijas parku „Labirinti“ un 

Bauskas novadpētniecības 

muzeju. Ceturtajā dienā maz-

pulcēni devās 14 kilometru 

garā pārgājienā pa Zemgales 

līdzenumiem. Pa ceļam pie-

stāja kontrolpunktos un pildīja 

dotos uzdevumus. Vakarā ak-

tīvākie bērni piedalījās talantu 

šovā un prezentēja savus ta-

lantus. Piektajā dienā jaunieši 

grupās izvērtēja nometnē 

iegūto. Noslēguma pasākumā 

varēja vērot mazpulcēnu no-

metnes laikā iestudēto lugu 

”Sprīdītis”. Sūnu mazpulcēni 

aktīvi iesaistījās un darbojās 

visos nometnes pasākumos. 

Kā arī četras jaunietes – ”sud-

raba karotītes“ ieguvējas: 

Linda Ozoliņa, Loreta Kalve, 

Estere Bizauska, Viktorija Voite-

hoviča, nometnē darbojās kā 

brīvprātīgās. Paldies maniem 

mīļajiem mazpulcēniem par 

brīnišķīgo nedēļu!

Paldies Krustpils novada 

pašvaldībai, Kūku pagasta 

pārvaldei un Sūnu skolas di-

rektorei Valdai Kalniņai Vītolai 

par atbalstu. Šoferīšiem Iva-

ram un Dzintaram par vizinā-

šanu. Kā arī Andai Skrupskai 

un Staļģenes mazpulkam par 

sirsnīgo uzņemšanu.

748.Sūnu mazpulka vadītāja 
Daina Kalve

Visu daru es ar prieku!
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Noslēdzies foto konkurss „Mana 

pašvaldība – mana sapņu pils”, un 

ir noskaidr otas 16 visaugstāk no-

vērtētās fotogrāfijas, kuras tiks iz-

stādītas foto izstādē V Sēlijas nova-

du apvienības un Krustpils novada 

jauniešu dienā, kas norisināsies šī 

gada 17.augusta Krustpils novada 

Marinzejas muižā. Trīs labāko bil-

žu autori ar visvairāk „like“ (patīk) 

ir Kārlis Zalāns, Sintija Zaičenkova 

un Māra Auziņa. Īpašās simpātiju 

balvas ieguvēja ir Viktorija Voiteho-

viča. Apsveicam uzvarētājus!   Sirs-

nīgs paldies fotokonkursa dalībnie-

kiem, ka dalījāties visskaistākajos 

brīžos, ko katrs no Jums piedzīvojis 

savā mīļajā novadā! Kopā ar Jums 

atgriezāmies smaržīgajās vakara 

pļavās, palūkojāmies uz savu nova-

du no putna lidojuma, izbaudījām 

neaizmirstamus saulrietus. Mūsu 

novadi ir skaisti gan piesnigušās 

ziemas, gan zeltainās rudens aina-

vās, gan vasaras plaukumā.

Uz tikšanos nākamajos konkur-

sos!

Angelīna Tukiša 
Krustpils novada pašvaldības 

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

G.Jansons par jauko die-

nu: Šogad Medņu sporta 

spēles aicināja pie sevis 13. 

jūlija sestdienā. Aicināja ar, 

jau ierastajām, futbola, virves 

vilkšanas, ģimeņu un indivi-

duālajām sporta disciplīnām. 

Aicināja ar labu laiku, atmos-

fēru un iespēju izbaudīt ko 

jaunu un nebijušu. Tāpēc, 

pirmkārt, liels paldies visiem 

sportistiem un klātesošajiem 

atbalstītājiem, bez jums šis 

pasākums nebūtu tāds. Par 

visu citu pateicamies Krustpils 

novada pašvaldībai, Variešu 

pagasta pārvaldei, Biedrībai 

Liepene, Biedrībai Daugavas 

Pārupieši, Reinim Staģītim un 

Ruslanam Bajārietim.

Tieši pateicoties Ruslana 

pieredzei un savaldībai tiesā-

jot spēles futbola laukumā, 

emocionālo spēļu kaislības 

spēja beigties līdz ar spēles 

beigu svilpienu. Šogad emo-

cijas laukumā netaupīja ko-

pumā 10 komandas – Ģime-

ne, Krustpils, Katastrofa, Va-

rieši, SMS Auto, JSK, Rītausma 

un 3 bērnu komandas, kuras 

izspēlēja savu mini turnīru.

Abos turnīros spēles bija 

gana sīvas un godalgoto 

vietu sadalījums izšķīrās vi-

sās spēlēs tikai ar pēcspēļu 

soda sitienu palīdzību. Vis-

pirms, bērnu turnīrā tādā 

veidā uzvaru izcīnīja koman-

da no Kūku pagasta, otrajā 

vietā atstājot Variešu pa-

gasta bērnus. Cīņā par trešo 

vietu – veiksmīgāki, uzvarot 

SMS Auto komandu, bija 

Krustpils, bet fi nālā par pār-

steigumu parūpējās Variešu 

komanda, kas spēlē pret 

Ģimeni, nenoturot rezultāta 

pārsvaru pamatlaikā (1:1), 

tomēr izcīnīja uzvaru aiz-

raujošā pendeļu sērijā. Par 

zaudējumu futbola laukumā 

komanda Ģimene reabilitē-

jās virves vilkšanā – uzvarot 

šajā disciplīnā.

Medņu sporta dienas ie-

tvaros norisinājās „zolītes 

mačs“. Par to stāsta L. Vīks-

na – spēkiem mērojās 16. 

dalībnieki. Pirmo reizi kāršu 

spēlei pieteicās sieviešu dzi-

muma pārstāve, kura neno-

bijās no sāncenšiem. Spēlēja 

četri galdi. Kādam kārts bija 

veiksmīga, kādam ne tik. Cits 

bija pieredzējis, cits iesācējs 

šajā kāršu spēlē. Spēle nori-

sinājās pēc Zoles standart-

noteikumiem. Dalībniekiem 

bija arī savi atbalstītāji. Pēc 

sīvas cīņas tika iegūtas pir-

mās trīs vietas. 3. vietu iegu-

va Ivars Grāviņš. 2. Raimonds 

Klaucāns un Rolands Vīksna 

ieguva 1. vietu.

Tagad par pārējo šajā 

dienā A. Ruliete – Ģimenēm 

un komandām šogad tika 

piedāvāta disciplīna: „Ātrais 

selfi js Medņos”. Atsaucība bija 

necerēti liela – pieteicās 16 ģi-

menes un 1 komanda.

Kamēr ģimenes „selfoja”, 

atbrauca atrakcija no Jelgavas 

„Ūdens bumbas”– tika uzstā-

dīts baseins, kuru piepildīja ar 

ūdeni un sākās jautrība. Pal-

dies uzņēmējam Gundaram 

Bērziņam, kurš sagādāja 2 

tonnas ūdens.

Turpinājās arī sportiskās 

aktivitātes individuālajās dis-

ciplīnās – šautriņu mešanā, 

tāllēkšanā, soda metienu me-

šanā un pievilkšanās. Ikviens 

sporta dienas apmeklētājs 

varēja izvēlēties sev tīkamāko 

disciplīnu un pārbaudīt savu 

spēku, prasmes un iemaņas. 

Visas dienas garumā ar mū-

ziku iepriecināja un atbalstīja 

R.Staģītis. Pēc rezultātu apko-

pošanas uzvarētāji saņēma 

medaļas un kādu saldu kāru-

mu.

Paldies G.Jansonam par 

futbola turnīra un virves vilk-

šanas organizēšanu! Paldies 

L.Vīksnai par „zolītes maču”! 

Paldies J.Borščenko par „selfi -

ju”! Paldies čaklajiem palīgiem 

– I. Zālītei, N. Zālītei, I. Sargu-

nei, A. Sargunei, Ē. Tauriņai!

Paldies pārvaldniekam A. 

Nai dovskim, saimniecības da –

ļas vadītājai D. Vītolai un vi-

sam pārvaldes kolektīvam un 

strādniekiem par atbalstu un 

ieguldīto darbu sporta dienas 

organizēšanā!

Uz tikšanos nākošgad 

Medņos!

Sporta diena Medņos

Vasara ir laiks, kad bērni var 

atpūsties un izklaidēties no 

sirds patikas. 26.jūlijā Kūku 

bibliotēka rīkoja visneaiz-

mirstamāko dienu, ne tikai 

bērniem, bet arī vecākiem 

– vasaras olimpiskie prieki. 

Pasākumā piedalījās 37 bērni 

vecumā no 2 līdz 14 gadiem. 

Bērniem bija iespēja izmē-

ģināt spēkus 5 individuālās 

disciplīnās – šautriņu mešana, 

balonu mešana, trāpi sek-

torā, makšķerēšana, bumbu 

pārnešanā uz laiku. Labākie 

kopvērtējumā, kā arī katrā dis-

ciplīnā, tika apbalvoti ar me-

daļām un dāvaniņām. Pozitīvi, 

ka bērnus atbalstīja vecāki un 

vecvecāki ar savu klātbūtni un 

uzmundrinājumu. Mazajiem 

dalībniekiem noskaņojums 

visu šo dienu bija priecīgs, ac-

tiņas spīdēja – no draudzīgās 

sportošanas, vienkārša kopā 

būšanas prieka, no sportiskā 

azarta, no tik ļoti nopelnītām 

un gaidītām medaļām. 

Noslēgumā pasākuma ap-

meklētājiem un dalībniekiem 

bija iespēja sajust vasaras tra-

kumu, grandiozu putu ballīti, 

kur par fantastiski izvēlēto 

mūziku parūpējās DJ Slaviks.

Milzīgs paldies pasākuma 

dalībniekiem, līdzjutējiem, 

atbalstītājiem un brīvprātī-

gajiem palīgiem! Uz tikšanos 

nākamajā gadā!

Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Aizvadīts izklaidējošs 
pasākums 
bērniem un jauniešiem 
“VASARAS 
OLIMPISKIE PRIEKI” 

Noslēdzies foto konkurss 
“Mana pašvaldība – mana sapņu pils”

Foto Kārlis ZalānsFoto Kārlis Zalāns

Foto Viktorija VoitehovičaFoto Viktorija Voitehoviča

Foto Sintija ZaičenkovaFoto Sintija Zaičenkova

Foto Māra AuziņaFoto Māra Auziņa
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APSPRIEDE PAR BAĻOTES 
EZERA APSAIMNIEKOŠANU 

TIEK AICINĀTI EZERA APKĀRTNES 

IEDZĪVOTĀJI, 

MAKŠĶERNIEKI UN VISI INTERESENTI

Kūku pagasta izstāžu zālē 

(Kūku pagasta pārvaldes ēkā, Laukezera iela 5, Zīlāni)  

2019. gada 29. augustā, plkst.18.00  

Ilmārs Luksts 

Krustpils novada pašvaldības

Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājs, 

vides inspektors

tālr. 25671222

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara – 
Kokiem, ziediem palīdz 
plaukt,
Mazam bērnam lielam 
augt!! 

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta 
DZIMŠANAS – 
1 meitene un 2 zēni  

Sveicam mazulīšus 
un viņa vecākus! 
Lai aug braši un 
laimīgi!

Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu
Visu mūžu dzīvojot.

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 
divas LAULĪBAS 

Sirsnīgi 
sveicam!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

Koks nezina, kad vētrā 
tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad 
pukstēt tā stās…

KRUSTPILS 
NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI:

VOITIŅA ZINAIDA       
18.06.1943.– 14.07.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

ATAŠIENES 
PAGASTĀ 
31.augustā 
Sporta diena Atašienē 
(laukumā pie Atašienes 
pārvaldes ēkas) spēku 
pārbaude individuālās 
un komandu sacensībās 

KŪKU PAGASTĀ
9.augustā 
plkst. 19.00 
Kūku pagasta brīvdabas 
estrādē „Mārdadzis” 
Latvijas etnomūzikas 
grupas „Tautumeitas” 
koncerts

VĪPES PAGASTĀ
31.augustā 
plkst. 11.00 
pie Vīpes kluba notiks 
3. sporta svētki. Spēku 
pārbaude minifutbolā un 
individuālajās spēlēs.
Plkst.20.00 – 
Diskoballīte

KRUSTPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBA 
INFORMĒ, KA TĀS 
ADMINISTRATĪVAJĀ 
TERITORIJĀ – 
MEŽĀRES CIEMATĀ 
UN KŪKU PAGASTĀ 
NOTIKS ZEMESSARGU 
MĀCĪBAS 
2019. gadā no 24. līdz 

25. augustam un no 

27. līdz 29. septembrim.

Mācību laikā pārvietosies 

militārā tehnika un tiks 

izmantota salūtmunīcija.

Lūgums iedzīvotājiem 

izturēties ar sapratni pret 

zemessargu mācībām, 

kuru mērķis ir pilnveidot 

zemessargu iemaņas 

zemessardzes uzdevumu 

pildīšanā.

29. septembrī no plkst. 

11.00 līdz 14.00 Mežāres 

ciemā ir plānota militārās 

tehnikas un ieroču 

demonstrēšana.   

9.
pl. 19.00

Latvijas

grupas

DAGAMBA

9.
pl. 19.00

Latvijas

grupas

Vīpes pamatskola uz nenoteiktu laiku 
meklē skolotājus:
• Angļu valodas skolotāju (nepilna slodze 0,43)

• Latviešu valodas skolotāju (nepilna slodze 0,57)

• Vizuālās mākslas skolotāju (nepilna slodze 0,23)

Dokumentus lūdzams iesniegt līdz 30.08.2019. 
Vīpes pamatskolā, Vīpes pagasts, Krustpils 
novads, LV 5238. Vai nosūtot ar drošu elektronisko 
parakstu parakstītus dokumentus uz elektronisko 
pasta adresi: vipespsk@krustpils.lv

Konsultācijas, uzziņas: +371 26603931


