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1.decembrī Rundāles pils Baltajā zālē tika godināti 
labākie un veiksmīgākie Zemgales reģiona uzņēmē-
ji – viņiem piešķirts tituls „Gada uzņēmējs Zemgalē 
2016”. Apbalvoto vidū arī Z/S “Vīnkalni” no Krustpils 
pagasta.

Katra Zemgales pašvaldība titulam varēja izvirzīt 
tikai vienu kandidātu. Krustpils novada pašvaldība 
nominēja Andri Felsu un viņa zemnieku saimniecību 
“Vīnkalni”.

Andris Felss ir lauksaimnieks, aktīvs Atmodas laika 
dalībnieks, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris. Savulaik 
piedalījies Latvijas vēstures veidošanā, šodien viņš no 
politikas ir aizgājis. Viņa spēks ir apsētajos labības un 
rapša laukos un paša uzceltajā eļļas pārstrādes rūp-
nīcā.

Z/s “Vīnkalni” ir viena no lielākajām zemnieku saim-
niecībām Krustpils novadā, līdz ar to, neatsverams ir 
tās ieguldījums Krustpils novada ekonomiskajā attīstī-
bā. Papildus lauksaimniecībai un rūpnieciskajām darbī-
bām, z/s piedāvā un organizē ekskursijas rapšu eļļas ra-
žotnē un izglīto viesus par to kā tiek spiesta eļļa. “Vīn-
kalni” aktīvi piedalās un atbalsta Krustpils novadā or-
ganizētos pasākumus gan finansiāli, gan arī piedaloties 
tajos radoši – kopā ar vokālo ansambli “Krustpilietis”, 
vai palīdzot citos organizatoriskos jautājumos Z/s Kat-
ru gadu 18. novembrī Prižu avēnijā svin valsts svētkus, 
kuros uzstājas pagasta teātris, dzied vietējais ansamb-
lis, vārās zupas katls, notiek pat vīna degustācijas un 
eļļas dzeršanas sacensības, bet svētki noslēdzas ar lāpu 
gājienu un salūtu. Neatsverams ir arī radošais ieguldī-
jums, ko Andris ar sievu snieguši 40 gadus darbojoties 
jauktajā vokālajā ansamblī “Krustpilietis” papildinot un 
kuplinot kā pagasta, tā visa novada kultūras dzīvi. No 

ikdienas rūpēm Andri atsauc dziesma un ģitāras spēle. 
«Vīnkalni» apsaimnieko ap 800 hektāru zemes – gan 
savas, gan nomātas. Audzē kviešus un rapsi. Ir arī sava 
eļļas rūpnīca, kurā s piež rapša eļļu un lineļļu. Andris 
Felss gādājis, lai ceļu uz mājām pārdēvētu par Latvijas 
vienīgo – Prižu avēniju.

Ar Zemgales Plānošanas reģiona un pašvaldību at-
balstu titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” ieguvēji 

saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots 
pasākuma idejiskais simbols – vējdzirnavas, Atzinības 
rakstu un 500 eiro naudas balvu.

Pirms svinīgā pasākuma notika diskusija par noza-
res problēmām, iespējām turpmāk attīstīt inovācijas 
un jaunus biznesa modeļus, izmantojot dažādus at-
balsta instrumentus.

Pasākumu organizēja Zemgales Plānošanas re-
ģions un tā struktūrvienība Zemgales Uzņēmējdarbī-
bas centrs.

Informāciju sagatavoja

Ieva Lapiņa

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemgales labāko uzņēmēju vidū Z/S “Vīnkalni” 
no Krustpils pagasta
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 Vīpes amatniecības centrs 
“Māzers” ar 16. decembri uzsāk 
Mašīnadīšanas apmācības prog-
rammu iesācējiem.

 Ar 2018.gada janvāri piedā-
vājam apgūt keramikas apmā-
cību. Turpinām aušanas un tam-
borēšanas apmācību. Pētīsim un 
apkoposim tradicionālās kultūras 
mantojumu. Laipni aicināti! 

Vīpes amatniecības centra 

“Māzers” vadītāja

Inese Bramane, t.2661129

Krustpils novada pašvaldībā 
aktīvi norit darbs pie projekta Nr. 
5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras iz-
būve un atjaunošana dabas parkā 
“Laukezers”” īstenošanas. 

Tika veikti iepirkumi būvniecī-
bas darbiem stāvlaukuma izbūvei 
Krustpils novada Kūku pagasta 
nekustamajā īpašumā “Ezerlauki” 
un infrastruktūras izbūvei un atjau-
nošanai dabas parkā “Laukezers”. 
Stāvlaukuma izbūvi, pamatojoties 
uz iepirkuma Nr. KNP 2017/35/
ERAF rezultātiem, veiks būvuzņē-
mējs SIA “OŠUKALNS”, autoruz-
raudzību atbilstoši izstrādātajam 
būvprojektam veiks SIA “PROJEKT-
GRUPA” un būvuzraudzību visā ob-
jekta būvniecības laikā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un Teh-
niskajai specifi kācijai veiks IK “CB 
TESTS”. Savukārt infrastruktūras 
izbūves un atjaunošanas darbus, 
pamatojoties uz iepirkuma Nr. KNP 
2017/34/ ERAF rezultātiem, veiks 
būvuzņēmējs SIA “Smart Energy”, 

autoruzraudzību atbilstoši izstrā-
dātajiem Paskaidrojuma rakstiem 
veiks IK “Inetas Bukas arhitekta 
prakse” un būvuzraudzību būv-
niecības laikā atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un izstrādātajiem 
paskaidrojuma rakstiem veiks SIA 
“LA Konsultants”. 

 Saskaņā ar būvdarbu grafi ku, 
šobrīd tiks uzsākti būvniecības 
darbi stāvlaukuma izbūvei. Ziemas 
periodā būvdarbi tiks pārtraukti 
un turpināsies pavasarī. Kā arī šo-
gad tiek plānoti būvdarbu uzsāk-
šanas darbi infrastruktūras izbūvei 
un atjaunošanai dabas parkā “Lau-
kezers”. Infrastruktūras izbūves un 
atjaunošanas darbos ietilpst koka 
laipas izbūve Laukezerā, skatu 
platformas izbūve un skatu vie-
tas labiekārtošana, apmeklētāju 
plūsmas skaitītāju, velosipēdu sta-
tīvu, informācijas stendu, malkas 
nojumju, atkritumu urnu, galdu 
ar soliem, kāpņu, vingrošanas ap-
rīkojuma, konstrukcijas kustībām 
dabā izbūve un atjaunošana, kā 

arī ceļa zīmju “Iebraukt aizliegts” 
uzstādīšana. Projekta ietvaros tiks 
veikta arī gājēju un velosipēdistu 
veselības takas labiekārtošana. Vi-
sas takas garumā tiks uzstādītas 30 
norādes zīmes un 6 dzīvnieku koka 
skulptūras. 

Projekta fi nansējums:
Projekta kopējie izdevumi: EUR 

215 860,02, no tiem kopējie attie-
cināmie izdevumi sastāda EUR 212 
230,02: ERAF fonda fi nansējums 
sastāda EUR 180 395,52, valsts bu-
džeta dotācija pašvaldībām sastā-
da EUR 9550,35, pašvaldības līdzfi -
nansējums sastāda EUR 25 914,15, 
tai skaitā EUR 3630,00 neattiecinā-
mo izdevumu segšanai.  

Projekta īstenošanas laiks: 

no 2017. gada 10. jūlija līdz 

2018. gada 9. decembrim. 

Tamāra Latiševa

Tālr.27804081, e-pasts tamara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novadā aktīvi norit darbi pie projekta 
Nr. 5.4.1.1./17/A/021 “Antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izbūve un atjaunošana dabas parkā 
“Laukezers”” īstenošanas

Sakarā ar to, ka starp 
Valsts SIA “Autotransporta 
direkcija” un SIA “Spuņģē-
ni–Daugavieši” 31.12.2017 
beidzas noslēgtais līgums 
par pasažieru pārvadāša-
nu maršrutā Nr.6933 „Pļa-
viņas – Spuņģēni – Jēkab-
pils – Spuņģēni – Pļaviņas” 
un šīs līgums no Valsts SIA 
“Autotransporta direkcija” 
puses netiks pagarināts, in-
formējam, ka šo maršrutu 
no 01.01.2018 pārņems SIA 
“Jēkabpils autobusu parks”, 
autobusa kustības grafiku 
un biļešu cenas saglabājot 
esošajā līmenī.

2017./2018. mācību gadā 
Krustpils novads ir uzsācis rea-
lizēt Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu Nr.8.3.2.2/16/I/001 “At-
balsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”. Projek-
ta īstenošanas laiks ir līdz 2019.
gada 31. augustam. Projekta iz-
maksas – 33 648,47 euro, tiks iz-
lietotas Krustpils pamatskolas, 
Sūnu pamatskolas un Variešu 
sākumskolas izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstības 
atbalstam.

Krustpils pamatskolā tiek no-
drošinātas logopēda individu-
ālās konsultācijas (0,4 slodzes) 
un pedagoga palīga atbalsts (0,4 
slodzes) izglītojamiem ar mācī-
šanās traucējumiem. No 2018. 
gada 1.janvāra arī Sūnu pamat-
skolā darbu projekta ietvaros 

uzsāks logopēds (0,3 slodzes) un 
pedagoga palīgs (0,3 slodzes). 

Variešu sākumskolā projekts ir 
atbalstījis trīs jomu ārpusstundu 
aktivitātes – “Ceļu satiksmes no-
teikumi” velosipēdistiem (sporta 
joma), “Ķeburiņa stāsts” glīta rok-
raksta veidošanai (valodas joma) 
un “Jaunie dabas pētnieki”(STEM 
joma). Šīs skolas izglītojamie do-
sies arī divās mācību vizītēs (mul-
tidisciplinārā un STEM joma), lai 
iegūtu jaunas zināšanas un attīs-
tītu savas prasmes ārpus ierastās 
mācību vides. 

 Projekta koordinatore 

Krustpils novadā

Arnita Pore, e-pasts: arnita.

pore@gmail.com

Sākot ar decembra 
mēnesi, katra mēneša 
pirmajā trešdienā no 
plkst. 9:00 līdz 12:00, 

Mežāres pagasta 
pārvaldes telpās, 
tiks nodrošināta 

iedzīvotāju 
pieņemšana pie 

Krustpils novada 
domes deputātes, 

priekšsēdētāja 
vietnieces Kornēlijas 

Brūniņas. 

Diena Darba laiks

Pirmdiena No 18:00 – 22:00
Otrdiena No 18:00 – 22:00
Trešdiena Brīvdiena
Ceturtdiena No 18:00 – 22:00
Piektdiena No 18:00 – 22:00
Sestdiena No 15:00 – 19:00
Svētdiena Brīvdiena

Projekts ATBALSTS IZGLĪTOJAMO 
INDIVIDUĀLO KOMPETENČU 
ATTĪSTĪBAI Krustpils novada skolās

Variešu sākumskolas sporta zāles un trenažieru 
zāles darba laiki un izmantošanas cenrādis 

Cena 

bez PVN 

(EUR)

PVN 

(EUR)

Cena ar 

PVN

(EUR)

Sporta zāle (1h) 4.96 1.04 6.00
Trenažieru zāle (1 reize) 1.65 0.35 2.00
Trenažieru zāles abonoments (6 reizes) 8.26 1.74 10.00

Par sporta zāles un trenažieru zāles izmantošanu maksāt dežurantei 
Sarmītei Birnītei, telefona numurs 22 367 528.

Paplašinām interešu 
izglītības iespējas

2. un 3. novembrī Jaunjelga-
vā norisinājās pasākums “Lat-
viešu karavīrs laikmetu griežos”, 
kurā piedalījās vairāk nekā 200 
jauniešu vecumā līdz 18 gadiem 
no dažādām Latvijas jaunatnes 
organizācijām – no Jaunsardzes, 
biedrības “Latvijas mazpulki”, 
biedrības “Latvijas skauti un gai-
das”, kā arī jaunieši no Jēkabpils, 
Salas, Ilūkstes, Neretas, Viesītes, 
Jaunjelgavas un Krustpils nova-
diem. 

Pasākums mērķis bija salie-
dēt Latvijas jauniešu organizāci-

jas, sekmēt jauniešu valstisko un 
patriotisko audzināšanu, aicināt 
sabiedrību izzināt vēsturi, savas 
saknes un veicinot izpratni par 
valsts aizsardzību, kā arī atgādi-
nāt par aizsardzības nozīmi brī-
vas un neatkarīgas valsts sagla-
bāšanā.

Pasākuma ietvaros 2. novem-
brī jaunieši tikās sadraudzības 
pasākumā Jaunjelgavas vidus-
skolā.

3. novembrī jauniešu orga-
nizācijām notika orientēšanās 
sacensības ar kontrolpunktiem, 

kas jauniešiem ļāva iepazīt pilsē-
tas vēsturi, kultūrvēsturiskus ob-
jektus un apskatīt tās skaistākās 
vietas. Jaunjelgavas Vecpilsētas 
parkā bija apskatāma Nacionālo 
bruņoto spēku ieroču un ekipē-
juma izstāde, NBS Štāba batal-
jona Godasardzes rotas karavīru 
demonstrēta defi lē programma, 
Jaunjelgavas vidusskolas spor-
ta laukumā bija iespēja apskatīt 
NBS helikopteru.

Jaunjelgavas kultūras namā 
notika svinīgais pasākums, kura 
ietvaros norisināsies diskusijas 
ar biedrības “Latvijas ģenerā-
ļu klubs” pārstāvjiem, sarunas 
ar karavīriem par viņu ikdienu 
starptautiskajās operācijās. Tiks 
apbalvoti pasākuma projektu 
konkursa “Dzimis Sēlijā. Sēlijas 
novadu patriotiem pa pēdām”, 
orientēšanās sacensību, “Latvijas 
ģenerāļu kluba” un Sēlijas nova-
da ceļojošā kausa izcīņas uzva-
rētāji. Pasākumu kultūras namā 
noslēdza Jaunjelgavas novada 
bērnu un jauniešu māksliniecis-
kās pašdarbības kolektīvu svētku 
koncerts.

Pasākums noslēdzās ar svinī-
gu lāpu gājienu uz Lāčplēša Kara 

ordeņa kavalieriem izveidoto 
piemiņas vietu Daugavas malā, 
kur tika atklāta Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieriem veltītā piemi-
ņas stēla.

Paralēli pasākumam Jaunjel-
gavā Krustpils pamatskolā no-
vada izglītības iestāžu audzēkņi 
tikās ar Zemessardzes koman-
dieri – brigādes ģenerāli Aināru 
Ozoliņu.

Lai veidotu Latvijas jauniešos 
dziļāku izpratni par Lāčplēša die-
nas un 18.novembra nozīmi Lat-
vijas vēsturē, skaidrotu Nacionālo 
bruņoto spēku un karavīru lomu 
gan vēsturē, gan mūsdienās, 
2011.gadā biedrība “Latvijas ģe-
nerāļu klubs” aizsāka jaunu tradī-
ciju – katru gadu pirms Lāčplēša 
dienas svinībām sadarbībā ar vie-
tējo pašvaldību kādā no Latvijas 
novadiem organizēt patriotiska 
rakstura izglītojošus pasākumus 
ar nosaukumu “Latviešu karavīrs 
laikmetu griežos”. 2018.gadā pa-
sākums norisināsies Valkā.

Angelīna Smirnova, Krustpils 

novada pašvaldības Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste

 Fotogrāfi ja no Jaunsardzes un 

informācijas centra arhīva

Krustpils novada jaunieši piedalās pasākumā 
“Latviešu karavīrs laikmeta griežos”

KRUSTPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009118116
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 

LV– 5202
SEB banka Jēkabpils fi liāle,

konts 
LV55 UNLA 0050 0143 2307 5

Tālr. 65237635, Fakss 65237611
Darba laiks:

P. O. T. C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00– 16.00

Pusdienlaiks: 
P. O. T. C. 12.00 – 12.45 

Pk. 12.00 – 13.00
Pieņemam elektroniski 

parakstītus dokumentus uz 
epastu: novads@krustpils.lv 
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Ar Latvijas Valsts mežu atbal-
stītās Zemgales kultūras prog-
rammas 2017 atbalstītu projektu 
“Meistarklase: Cimdi un zeķes” Vī-
pes amatniecības centrs “Māzers”, 
turpina aizsākto darbu kultūrvēs-
turiskā mantojuma apzināšanā, 
izpētē un tālāk nodošanā. 

01.10.2017 – 15.12.2017
Projekta pirmā aktivitāte bija 

dziju krāsošana ar augu krāsvie-
lām. Vācām augus: asinszāles, ilzī-
tes, kumelītes, bērzu lapas, sīpolu 
mizas, alkšņu mizas, sarkanos zaķ-
kāpostus, pelargoniju ziedus un 
krāsojām izmantojot dažādus ko-
dinātājus. Krāsotās dzijas vēlāk iz-
mantojām cimdu un zeķu adīšanā.

Lekcijā “Latviešu rakstainie 
cimdi un zeķes” uzzinājām par 
adījumu kultūras attīstību Latvijas 

teritorijā dažādos laikos un to at-
bilstību kultūrvēsturiskajiem nova-
diem, uzzinājām kā cimdi un zeķes 
tika saskaņoti ar ikdienas un godu 
apģērbu. Uzzinājām par Krustpils 
novada goda tērpa cimdu un zeķu 
krāsu salikumiem un rakstiem.

Cimdu un zeķu adīšanas meis-
tarklases notika vienu reizi nedēļā. 
Pasniedzējas Maijas Kulakovas va-
dībā apguvām cimdu valnīšu raks-
tus, tehniskos risinājumus, cimdu 
rakstu daudzveidību un raksta 
aprēķināšanu. Cimdu īkšķa vietas 
aprēķināšanu, adīšanu un norau-
kumu. Apguvām zeķu valkāšanas 
tradīcijas, krāsu salikumus, mate-
riālus un raksta aprēķināšanu. Dar-
ba gaitā apguvām zeķu rakstus: 
rakstainos valnīšus, mežģīņrakstu 
un zeķu nobeiguma apstrādi. 

Meistarklases dalībnieces ir ar da-
žādu adīšanas pieredzi, bet visas 
atzīst, ka vienmēr ir ko mācīties. 

Visu projekta īstenošanas laiku 
bija skatāma cimdu un zeķu Izstā-
de “Godu cimdi un zeķes”, kas bija 
kā iedvesmas avots un paraugs 
mūsu adītajiem cimdiem un ze-
ķēm. Īpašs paldies Vizmai Lejiņai 
un Aijai Prokofj evai, kas iepazīs-
tināja ar savu ieguldījumu cimdu 
izpētē un savas dzimtas adītāju 
cimdiem. Paldies Ausmai Melkina, 
Maijai Kulakovai, Broņislavai Ča-
manei un Ainai Krūmiņai par pašu 
adīto un dāvanās saņemto cimdu 
izrādīšanu. Projekta noslēgumā 
izstāde tika papildināta ar mūsu 
adītajiem cimdiem un zeķēm. 
Meistarklases dalībnieces ierosinā-
ja, dāvināt cimdu pāri Vīpes amat-
niecības centram “Māzers” Latvijas 
simtgades izstādei. Paldies cimdu 
adītājām un glabātājām paaudzēs.

A matniecības centra 

“Māzers”vadītāja

Inese Bramane, t.26611297

2.novembrī Antūžu speciālās in-
ternātpamatskolas 2.kursa pavāru 
palīgu komanda un skolotāja Iveta 
Zemīte devās uz Rīgas 5.internāt-
pamatskolu, lai parādītu savas pro-
fesionālās iemaņas starptautiskā 
konkursā “Protu, varu, daru!”.

Starptautiska mēroga konkur-
su rīkoja Rīgas 5.internātpamat-
skola – attīstības centrs kopā ar 
Rīgas domes izglītības, kultūras un 
sporta departamentu, lai sekmētu 
skolēnu ar speciālām vajadzībām 
komunikācijas un karjeras pras-
mju pilnveidošanu, ļaujot aplieci-
nāt un realizēt savas profesionālās 
iemaņas skolēniem, kas apgūst 
profesionālo pamatizglītības prog-
rammu “Ēdināšanas pakalpojumi” 
specialitātē pavāra palīgs. Dalību 
bija pieteikušas Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas skolu komandas. 
Savu varēšanu un prasmes rādīja 
10 pavāru–palīgu komandas, tādēļ 
sacensības bija spraigas. 

Lai piedalītos konkursā, bija jā-
veic mājas darbi – jāizdomā salātu 
recepte, jāpagatavo salāti un jāaiz-
sūta fotorecepte . 

Ēdienu gatavošanas praktisko 
darbu stundās tapa salāti “Cāļus 
skaita rudenī.’’ Salāti rudenīgajā 
noformējumā izskatījās skaisti un 
kārdinoši. Otrs mājas darbs un līdzi 
ņemamais cienasts bija torte, kas 
jāsagatavo kā veltījums Latvijas 
valsts simtgadei. Vai gan kādam 
negaršo saldas kūkas? Mūsu skolas 
pavāru palīgi gatavoja torti “Spro-
gainis’’ ar žāvētiem augļiem un skā-
ba krējuma krēmu.

Konkursā veicamie darbi ie-
priekš nebija zināmi. Tika vērtē-
ta darba tehnika, darba kultūra, 
higēnas prasmju ievērošana un 
precizāte. Konkursa uzdevumi vi-
sām komandām bija vienādi–sa-
gatavot kanapē maizītes, sakārtot 
augļu plati un uzklāt galdu četrām 
personām. Pavāru palīgu koman-
da – Aivis, Aleksis, Jānis un Valdis ar 
visiem uzdevumiem veiksmīgi tika 
galā. Komanda draudzīgi sadarbo-
jās un, re, galds jau klāts!

 Par atraktivitāti un vizuālo iz-
skatu komanda ieguva visaugs-
tāko vērtējumu. Kopvērtējumā 
mūsu skolas puiši starptautiskajā 
pavāru palīgu konkursā “Protu, 
varu, daru!’’ ieguva 2.vietu.

Apsveicam! Ko paši komandas 
dalībnieki saka par piedalīšanos 
konkursā?

Jānis Mašinskis: “Kad es tur biju, 

tad es biju laimīgs.’’
Alekss Šlujevs: “Man patika 

augļu plate, ko pagatavojām no 
augļiem.’’

Aivis Rasmanis: “Man patika ga-
tavot augļu rotājumus.’’

Valdis Korsikovs: “Viss man pa-
tika. Patika gatavot kanapē maizī-
tes.’’

Skolotāja Iveta Zemīte; “Mums 
visiem ir patiess prieks par izcīnīto 
2. vietu! Puiši konkursā darbojās 
radoši, atraktīvi izrādīja savas pras-
mes, ko mēs visi kopā esam apgu-
vuši. Paldies visiem par šo skaisto 
dienu!’’

Liels paldies skolotājiem un 
skolas darbiniekiem – veļas pārzi-
nei, šoferim un citiem, kas ar pado-
miem un labām domām atbalstīja 
mūsu puišus šajā veiksmīgajā pro-
jektā. 

Sandra Karabeško

Turpinot pērn aizsākto Pūču 
takas izveidi, šogad pie Liepenes 
pamatskolas ēkas uzcelta Pūču 
māja, izgatavotas Latvju zīmes, 
kā arī iestādītas 194 daudzga-
dīgās puķes – dienziedes, fl okši, 
īrisi, rudbekijas, miķelīši, kā arī 
pīlādži, ozoli, etiķoks, priedes un 
izveidota sajūtu taka. Aktivitātes 
īstenotas projekta “Pūču mājas 
izveide Pūču takā” ietvaros.

Īstenojot projektus, lai piln-
veidotu Pūču taku, biedrības 
“Ungurmuiža” mērķis ir attīstīt 
Krustpils novada Medņus kā 
pievilcīgu tūrisma, atpūtas un 
sporta aktivitāšu objektu. Biedrī-
bas “Ungurmuiža” valdes priekš-
sēdētāja Aija Prokofj eva saka: 
“Biedrības pārstāvju ambīcija ir 
nākotnē šo objektu izveidot par 
vienu no tūristu apmeklētāka-
jiem objektiem Krustpils novadā. 
Šī mērķa sasniegšanai biedrība 
rosinās pašvaldībai sadarbībā ar 
biedrību organizēt vasaras sezo-
nā vismaz vien pasākumu, kas 
pulcēs iedzīvotājus ne tikai no 
novada, bet arī blakus novadiem, 
pilsētas.”

Biedrības valde izsaka patei-
cību Krustpils novada iedzīvotā-
jām: Skaidrītei Gribuškai, Ilvijai 
Lavrenovai, Ilmai Liepiņai, Ingai 

Zālītei, kuras kopā ar 
biedrības biedriem 
nodrošināja stādus 
dobes izveidei. Patei-
cība arī tiem iedzīvo-
tājiem, kuri palīdzēja 
īstenot šo projektu: 
Ingai Zālītei, Sigitai 
Ancānei, Marekam 
Driķim, Maldai Bolu-
žai, Mārim Rusiņam , 

Mārim Kāpostiņam, 
Ivaram Grāviņam, Kasparam 
Prokofj evam, Andrim Ozoli-
ņam, Jānim Navenickim, Artim 
Kanapeckim, Miervaldim Ancā-
nam, Andrim Prokofj evam, Jurim 
Stoķim, Uldim Jansonam, Arnim 
Serkovam, Guntim Blūzmanim, 
Līvai ieviņai, Vivianai Žitkovai, 
Raivim Randoham, uzņēmumam 
SIA “Malne”. Paldies Annai Ezeri-
ņai par uzmundrinājumu un mo-
rālo atbalstu biedrības darbībai. 
Īpašs paldies Ilzei Bērziņai un Z/S 
“Delles” par sniegto atbalstu un 
Variešu pagasta pārvaldniekam 
Aivaram Jaksonam.Paldies arī 
Nodarbinātības valsts aģentūrai 
par Jauniešu garantiju program-
mā iesaistīto jauniešu: Sigitas 
Ancānes un Ingas Bērtiņas dalību 
projekta realizācijas labiekārto-
šanas darbos. Paldies visiem, kuri 
atbalsta biedrības “Ungurmuiža” 
aktivitātes!

Biedrība “Ungurmuiža” 2016. 
gada pavasarī Krustpils novada 
nevalstisko organizāciju projek-
tu konkursā ieguva fi nansējumu 
Pūču takas izveidei Variešu pagas-
ta Medņos. Turpmāk ik gadu bied-
rība īstenos aktivitātes, lai pilnvei-
dotu Pūču takas aprīkojumu, kā arī 
pasākumu daudzveidību.

Biedrība “Ungurmuiža”

Biedrība “Ungurmuiža” ar 
Krustpils novada fi nansiālu 
atbalstu izveido Pūču māju

Gada nogale ir laiks, 
kad ikviens cenšas atrast mirkli 
pārdomām par aizvadīto gadu, 
atskatoties uz paveikto un plānot 
nākamā gada darbus.

Šogad 4. novembrī notika Krust-
pils novada ikgadējā lauksaimnie-
ku balle. Šoreiz tikšanās vieta bija 
Krustpils pagasta Spunģenos.

Uz svētkiem tika aicināts ik-
viens lauksaimnieks, kas aktīvi 
iesaistās sava novada uzņēmēj-

darbības un dzīves kvalitātes uzla-
bošanā.

Novada pašvaldības pateicības 
saņēma katra saimniecība, kopā 
bija ieradušies 37 saimniecību 
īpašnieki.

Krustpils novada zemniekus un 
uzņēmējus uzrunāja novada do-
mes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. 
Novēlēja spēku un izturību turp-
mākajos darbos, bet vakara gaitā 
patīkamu atpūtu.

Lauksaimniekus sumināt pasā-
kumā bija ieradušies 15 sadarbības 
partneri. Paldies visiem par atsau-
cību!

Cimdi un zeķes

Protu, varu, daru!

Lauksaimnieku 
svētki izskanējuši



4    2017. gada 20. DECEMBRIS

APSTIPRINĀTI Ar Krustpils no-

vada domes 18.10.2017. lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 19., 9.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 13.punktu, Zvejniecības li-

kuma 10.panta piekto daļu

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2016. gada 19. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.2016/7 
„Krustpils novada Baļotes ezera 
licencētās makšķerēšanas noli-
kums” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 8.3. apakšpunktā vār-
dus „viens makšķernieks vienā mak-
šķerēšanas reizē” ar vārdiem „viena 
makšķernieka diennakts lomā”.

2. Aizstāt 8.3.2. apakšpunktā 
skaitli „5” ar skaitli „3”.

3. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

 “8.1 Ziemas sezonā no ledus 
aizliegts iegūt un paturēt lomā 
karpas.”

4. Aizstāt 13. punkta tabulas 
1.rindā vārdu „dienas” ar vārdu 
„diennakts” un skaitli “2,00” ar 
skaitli “4,00”.

5. Aizstāt 13. punkta tabulas 
2.rindā vārdus „Trīs mēnešu licen-
ce makšķerēšanai Baļotes ezerā” ar 
vārdiem „Vienas diennakts licence 
makšķerēšanai Baļotes ezerā no 
ledus” un skaitli “30,00” ar skaitli 
“2,00”.

6. Aizstāt 13.punkta tabulas 
3.rindā skaitli “50,00” ar skaitli 
“100,00”.

7. Aizstāt 13.punkta tabulas 
4.rindā skaitli “10,00” ar skaitli 
“20,00”.

8. Aizstāt 13.punkta tabu-
las 5.rindā skaitli “5,00” ar skaitli 
“10,00”.

9. Aizstāt 16.1. apakšpunktā 
vārdu „dienas” ar vārdu „diennakts”.

10. Svītrot 16.2. apakšpunktā 
vārdus “trīs mēnešu”.

11. Izteikt 2. pielikumu šādā 
redakcijā: skatīt http://www.krust-
pils.lv/pasvaldiba/dokumenti/sais-
tosie-noteikumi

Paskaidrojuma raksts
1. Pašreizējās situācijas rak-

sturojums

Baļotes ezers saskaņā ar Civil-
likuma 1. pielikumu ir publiskais 
ezers, kurā zvejas tiesības pieder 
valstij. Licencētā makšķerēšana Ba-
ļotes ezerā ir ieviesta, lai racionāli 
izmantotu zivju krājumus ūdeņos 
un tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju 

krājumu pavairošanai, aizsardzībai 
un makšķerēšanas attīstībai. 

Krustpils novada Baļotes ezera 
licencētās makšķerēšanas grozīju-
mi nolikumā ir saskaņoti ar visām 
nepieciešamajām institūcijām. 

2. Saistošo noteikumu nepie-

ciešamības pamatojums

Zvejniecības likuma 10.panta 
trešā daļa nosaka, ka pašva ldība 
izdod saistošos noteikumus licen-
cētai amatierzvejai – makšķerēša-
nai un zemūdens medībām – tās 
administratīvajā teritorijā esošajos 
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par licencēto amatier-
zveju šajos ūdeņos paredzēta zve-
jas tiesību izmantošana ar īpašām 
zvejas atļaujām (licencēm). 

Saistošo noteikumu mērķis ir 
ierobežot karpu nozvejas apjomu 
un iegūt papildu līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai un aizsardzī-
bai, kā arī licencētās makšķerēša-
nas un ar to saistītā lauku tūrisma 
un rekreācijas attīstībai.

3. Īss Saistošo noteikumu sa-

tura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka 
Baļotes ezerā licencētās makšķe-
rēšanas noteikumus; vides un da-
bas resursu aizsardzības prasības; 
licenču veidus, skaitu, maksu par 
licencēm, saturu, realizāciju. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu

Saistošo noteikumu projekts 
paredz iekasēt maksu par makšķe-
rēšanas licenču izsniegšanu. 80 % 
no licenču realizācijas iegūtās ko-
pējās summas tiks izmantoti Baļo-
tes ezera zivju pavairošanai, vides 
un zivju aizsardzības un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas no-
drošināšanai.

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

6. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

7. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām saistībā 

ar Saistošajiem noteikumiem.

Noteikumu izstrādē konsultāci-
jas netika veiktas.

Domes priekšsēdētāja vietniece 

K.Brūniņa 

Krustpils novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2017/11 “Grozījumi 
Krustpils novada pašvaldības 
2016. gada 19. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 2016/7 “Krustpils 
novada Baļotes ezera licencētās 
makšķerēšanas nolikums” 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/12 
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2013. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā” 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-

vada domes 2017.gada 15.no-

vembra lēmumu (sēdes proto-

kols Nr. 20., 3.p.). Izdoti saskaņā 

arlikuma “Par pašvaldībām”43. 

panta trešo daļu

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/42 “Par materiālajiem pabal-
stiem Krustpils novada pašvaldībā” 
šādu grozījumu: Svītrot saistošo 
noteikumu ar 12.1 punktu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

Ievērots Labklājības ministrijas 

ieteikums daudzbērnu ģimeņu 
pabalstus uzskaitīt pie pašvaldību 
pabalstiem, izslēdzot tos no brīv-
prātīgajām iniciatīvām.

2. Īss projekta satura izklāsts 

Izslēgts no brīvprātīgajām ini-
ciatīvām pabalsts izglītībai daudz-
bērnu ģimenēm.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

2018. gada budžeta izdevu-
mi netiks palielināti attiecībā pret 
2017. gada izdevumiem.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemēro-
šanā persona var griezties Krust-
pils novada pašvaldības sociāla-
jā dienestā pie sociālā dienesta 
darbiniekiem Atašienes, Mežāres, 
Krustpils, Kūku, Variešu un Vīpes 
pagasta pārvaldē.

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.krustpils.lv, publicēt paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
“Krustpils Novadnieks”.

Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 
maksas pakalpojumiem”

APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-

vada domes 2017.gada 15.no-

vembra lēmumu (sēdes protokols 

Nr.20., 15.p.).

Izdoti saskaņā ar Publisko 

aģentūru likuma 2.panta otro 

daļu un 17.panta otro un ceturto 

daļu

1. Saistošie noteikumi nosa-
ka Krustpils novada pašvaldības 
aģentūras “Jaunāmuiža” (turpmāk 
- Aģentūra) sniegtos maksas pa-
kalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem 
pakalpojumiem Aģentūra saņem 
bezskaidras naudas norēķinu vei-
dā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem iegūtos līdzekļus 
Aģentūra var izmantot atbilstoši 
Aģentūras apstiprinātajām budže-
ta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un 
izdevumu samaksai, kā arī citu ar 
Aģentūras saimnieciskās darbības 
nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.

4. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē Krust-
pils novada pašvaldības 2011.gada 
23.marta saistošie noteikumi Nr. 
2011/5 „Par pašvaldības aģentūras 
“Jaunāmuiža” maksas pakalpoju-
miem”. 

5. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

Saistošie noteikumi par Krust-
pils novada pašvaldības aģentūras 
„Jaunāmuiža” maksas pakalpoju-
miem izstrādāti, pamatojoties uz 
Publisko aģentūru likuma 2.panta 

otro daļu un 17.panta otro un ce-
turto daļu. Pārskatot izmaksas pa-
kalpojumu sniegšanā, ņemot vērā 
daudzos grozījumus, izstrādāts 
jauns saistošo noteikumu projekts. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Pašvaldības aģentūra “Jaunā-
muiža” īstenojot pašvaldības uz-
devumus, sniedz maksas pakalpo-
jumus saskaņā ar domes apstipri-
nātu cenrādi, nosakot maksāšanas 
kārtību un likmes. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu

Budžeta ietaupījums vai palieli-
nājums nav precīzi prognozējams.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav attiecināms
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzšinējo 
kārtību nemainīs 

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām

Nav attiecināms
Domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” 
sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.
p.k.

Pakalpojuma raksturojums
Maksa 

(EUR bez PVN)
1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā 
vienam klientam ilgstošas sociālās aprūpes 
nodrošināšanai diennaktī

18,00*

1.2. Uzturēšanās maksa vienam klientam 
vienvietīgajā istabiņā ilgstošas sociālās 
aprūpes nodrošināšanai diennaktī

19,80

1.3. Sociālā gulta vienai personai diennaktī 18,00
1.4. Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā 

nonākušām ģimenēm ar bērniem 
vienai personai diennaktī

18,00

1.5. Sociālā gulta vienam klientam īslaicīgas 
sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī 

18,00 

2. Transporta pakalpojumi

2.1. Volkswagen Crafter automašīnas noma: 
2.1.1. par viena kilometra nobraukumu 0,70
2.1.2. viena stunda dīkstāve darba laikā 3,50
2.1.3. viena stunda dīkstāve ārpus darba laika 7,00
3. Pārējie pakalpojumi

3.1. viena kg veļas mazgāšana juridiskām 
personām 

1,50

* pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās 
aprūpes pakalpojumiem veido starpību starp Aģentūras noteikto un 
faktisko pensijas lielumu (Saistošo noteikumu Nr.2011/4 “Krustpils 
novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” nolikums” 6.1.4.punkts).

Sūnu pamatskolas 9. klases 
zēni Dairis Avsjukovs, Artūrs 
Turkupolis, Aivis Liepiņš, Valērijs 
Ļuļāks, Artjoms Lukašovs, Artūrs 
Arbuzovs un Kristaps Kupšāns 
mājturības stundās prasmīgi rea-
lizēja nelielu projektiņu – izgata-
voja nestandarta inventāru spor-

ta stundām – pārvietojamo kasti 
bumbām. 

 Strādājot pie šī projekta zēni 
rasēja, izvēlējās materiālu, izgata-
votās detaļas apstrādāja, nokrā-
soja, nolakoja un sastiprināja, ga-
larezultātā sasniedzot mērķi tika 
izgatavota pārvietojamā bumbu 

kaste. Šis bija reāls uzdevums pa-
šiem sev, ar kuru zēni veiksmīgi 
tika galā, izmantojot un pielie-
tojot mājturības stundās iegūtās 
prasmes strādāt ar elektrisko rot-
zāģi, elektrisko rokas urbjmašīnu, 
zāģi, āmuru, skrūvgriezni, metāla 
atslēgām uzgriežņu skrūvēšanai, 

vīlēm, smilšpapīru, precīzi sastip-
rināt detaļas, nokrāsot un nola-
kot. Ik viens no iepriekš minēta-
jiem darbiem zēniem noderēs 
turpmākajā dzīvē. Zēni darbojās 
ar entuziasmu, katram bija vēlme 
veikt visas darba operācijas, kas 
bija nepieciešamas mērķa sa-

sniegšanai.  
 Nākošais zēnu radošais darbs 

ir instrumentu kastes izgatavo-
šana. Ceru, ka arī šīs namatēvam 
noderīgās lietas izgatavošana vi-
sus aizraus. 

Mājturības skolotājs 

Imants Silavs

Sūnu pamatskolā radoši zēniSūnu pamatskolā radoši zēni
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 “Kolka un Kolkas rags – vēl tikai 
pirms 30 gadiem – slēgtā teritorija, 
bet šodien – dabas dota satikšanās 
vieta jūrām un tautām, saullēktam 
un saulrietam, cilvēkam un da-
bai. Tā saka Kolkas un Kolkasraga 
Lieldraugs Jānis Dambītis. Tā ir kā 
simbols domu plašumam, atvēr-
tībai un Brīvībai – tā sakām mēs – 
Ceļojumu un orientēšanās klubs 
“Silva”. Un tieši tāpēc 2017. gada 
Brīvības rogainings un Brīvības ro-
gaininga Pašvaldību kauss notiks 
Kolkā. Satiksimies, iepazīsim lībie-
šus un Slīteres nacionālo parku, 
godināsim lībiešu zilibaltzaļā karo-
ga krāsas, sportosim, baudīsim kul-
tūru kopā ar fonda Viegli, Kustības 
1836 un vietējiem māksliniekiem 
un aizdegsim Lāčplēša dienas sve-
cītes par Brīvību! “ Ar šādu aicināju-
mu COK Silva mājaslapā uzrunāja 
Zigfrīds Freimanis un Ceļojumu un 
orientēšanās klubs “Silva”. 

Tika nolemts pārstāvēt mūsu 
novadu Brīvības rogainingā. Lāč-
plēša dienā – 11. novembrī, Kolkā 
– vietā, kur satiekas jūras un cilvēki, 
notika otrais Brīvības rogainings. 
Slīteres rezervāta vigas un kanga-
ri, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
krasti, lībiešu zili balti zaļā karoga 
krāsas un viesmīlīgi cilvēki, kaijas 
un kuģi jūrā. Tas viss bija Kolkā. Ie-
guvēji bija visi – gan tie, kas cīnījās 
par labāko rezultātu, gan tie, kas 
baudīja apkārtni. Brīvības rogai-
ninga 2017 piedāvātajās Tautas, 4 
un 6 stundu distancēs startēja 538 
dalībnieki.

Pirmo reizi 4 stundu rogainin-
gā Krustpils novadu pārstāvēja 
Variešu pagasta sportisti Asja Jak-

sone, Aija Rogāle, Juris Grodnis, 
Egils Jaksons. Bija saprotams, ka 
4 stundu distance prasīs izturību! 
Rogaininga sacensībās ir orientē-
šanās, izmantojot karti, meklējot 
kontrolpunktus. Stundu pirms 
starta dalībnieki saņem kartes, 
plāno distanci, kopīgā startā da-
lībnieki dodas mežā, atvēlētajā 
laikā jāatrod un jāatzīmējas iespē-
jami vairāk kontrolpunktos, laikus 
jāpaspēj atgriezties fi niša – starta 
zonā. Godam izturējām debijas 
sacīksti, paspējām ievērot fi niša 
laikus, atrast 11 kontrolpunktus, 
noskriet 25,5 km, iepazinām rogai-
ninga sacensību norises principus, 
punktu sistēmu, organizatori mūs 
atzīmēja ka vienu no tām pašvaldī-
bām, kas mērojušas vistālāko ceļu. 
Starp pašvaldībām – 14. vieta. Nā-
kamgad iespēja šādās sacensībās 
piedalīties ar kuplāku komandu. 
Uzvarētāju balvas vīriešu koman-
du konkurencē izcīnīja Apes nova-
da pašvaldības komanda, sieviešu 
konkurencē – Jaunpiebalgas paš-
valdības komanda, bet jauktajā – 
Kocēnu novada pašvaldība!

Ieguvēji ir visi, bet uzvarētājs 
var būt tikai viens – un šoreiz Brī-
vības rogaininga 2017 Pašvaldības 
kausu ieguva Kocēnu novada paš-
valdība.

Jāpiebilst, ka Krustpils novadā 
arvien plašāks kļūst veselīgo un 
sportisko aktivitāšu piedāvājums, 
tādējādi veicinot kvalitatīvāku dzī-
ves vidi. Atliek vien mums katram 
atrast sev tīkamāko veidu, kā uztu-
rēt savu fi zisko formu!

Informāciju sagatavoja Aija 

Rogāle, komandas pārstāve

11.novembrī pašvaldību komandas 
un sporta klubi tikās Brīvības 
rogainingā Kolkā

Izskriets mežs, pamesti militā-
ri īpašumi, smiltis, dižjūra, milzu 
betona bloki, mols, pilsētas par-
ki, laipas un tiltiņi, dzirdināšanas 
punkts cietumā, stāvi pauguri 
un takas – šie ir tikai daži no ele-
mentiem, kas veidoja vienu no 
iespaidīgākajām un daudzveidī-
gajām ainaviskā taku skriešanas 
seriāla “Stirnu buka” trasēm, kurā 
sacensību noslēdzošā 7. posmā 
Krustpils novada komanda “KRO-
KUS” startēja pilnā sastāvā, sezo-
nas kopvērtējumā komandu vidū 
iegūstot 19. vietu no 50 koman-
dām, kurām sezonā bija ieskaites 
punkti. Vairāki komandas dalīb-

nieki (Guntars, Juris, Aija, Ieva, 
Vladislavs) sezonas laikā mēģināja 
spēkus dažādās distancēs, taču 
ieskaitei punktus centās “savākt” 
vienā (Zaķu, Buku vai Lūšu) dis-
tancē, pēc nolikuma tika vērtēti 5 
labākie iegūtie punkti kārtās kon-
krētā distancē. Kopsavilkumā Aija 
Rogāle 7.vietā no 37 startējušām 
grupas SL3 dalībniecēm un Vla-
dislavs Aļehnovičs 39.vietā no 279 
vecuma grupas VL2 dalībniekiem, 
Guntars Siliņš 51. vietā no 130 
grupas VL3 dalībniekiem garākajā 
Lūšu distancē. Stirnu buku, vidējā 
garuma distancē Jurim Grodnim 
3. vieta sezonas kopvērtējumā 

VB4 grupā no 41 dalībnieka, Ievai 
Rogālei SB2 grupā 9. vieta un Lī-
gai Pakalnai 41. vieta SB2 grupā, 
šajā grupā sezonā skrējušas 299 
dalībnieces. Zaķu distancē veik-
smīgākie starti Pēterim Lazdiņam 
(4 kārtās iegūtas godalgotas vie-
tas) un grupā VZ2 3. vieta, Raivim 
Ragainim 197. vieta no 1192 star-
tējušiem dalībniekiem VZ3 grupā. 
Tā ir seriāla statistika, bet svarīgāk, 
ka ar fi ziski aktīvo ikdienu ikviens 
vairojam darbaspējas, uzturam 
komandas garu, apceļojam skais-
tas Latvijas vietas, nesam sava 
novada vārdu Latvijā. Redzam, ka 
sportiski aktīvo cilvēku skaits Lat-

vijā ik gadu aug, un tā ir labā ziņa!
Jūras māte Stirnu buka da-

lībniekiem bija atvēlējusi pēdējo 
gada silto un saulaino dienu, ie-
priecinot skrējējus ar +8 grādu 
temperatūru. Vēja pilsētā skrējēji 
no brāzmām dabūja trūkties star-
ta un fi niša zonā Beberliņos, kā arī 
jūrā, – Lūšu distances dalībniekus 
vējš izpurināja uz mola, kuru vaja-
dzēja veikt pilnā garumā – turp un 
atpakaļ. Šī raksta autorei tas šķita 
grūtākais 31 km garās distances 
posms, jo daļa mola ir pa pusei 
sabrukusi, kur katrs solis bija jāliek 
uzmanīgi. Un pēc fi niša tajā pašā 
naktī kā vēstnesis sezonas noslē-

gumam Liepājā ieradās sals, vēsta 
Stirnu buku ziņas.

Pēc 21. oktobra startiem Lie-
pājā komandā devāmies uz star-
ta 22. oktobrī, Krustpils novada 
rīkotajā Latvijas simtgades 30 km 
pārgājienā Spunģēnos, distanci 
skrienot un divu dienu summā 
sakrājot iespaidīgus kilometrus. 
Sevi izaicinot! Paldies līdzjutējiem, 
kas komandai “KROKUS” bija dis-
tances malā uzlikuši uzmundrino-
šo plakātu – tas iepriecināja! 

 Izmantojot www.stirnubuks.lv, 

informāciju apkopoja 

Aija Rogāle, komandas 

“KROKUS” pārstāve

Skriešanas seriāla “Stirnu buks” 2017.gada sezona noslēgusies 
ar Liepājas karostas skrējienu oktobrī

Vērojot, mūsu jauno paaudzi, 
vecākā gadagājuma cilvēki, arī ak-
tīvi piedalās dažādos projektos. 
Projektu nodarbībās apgūstam 
jaunas prasmes un iegūstam jau-
nas zināšanas. Interesantas nodar-
bības bija sagatavojušas un vadīja 
Kūku bibliotekas bibliotekāres 
Liene Antēviča un Jelena Hnikina. 
Ar viņu palīdzību iemācījamies 
izgatavot dažādu veidu ziepes,
veidot pērlīšu rokassprādzes. 
Īpašas rokdarbu tehnikas mums 
mācīja Madonas novada izci-
lā rokdarbniece Vanda Podiņa. 
Bija izveidota aušanas tehnika 
uz riteņa, adīti suvenīrcimdiņi
un sniegti dažādi rokdarbu padomi.

Ļoti svētīgi bija uzturzinātnie-
ces Baibas Grīnbergas ieteikumi, 
kuri bija saistīti ar ikdienas pārti-
kas produktu lietošanu. Lekcija 
pulcēja daudzus Kūku pagasta 
apkārtnes iedzīvotājus. Esam
palikuši uzmanīgāki, piedomājam 
par veselības problēmām uzturu 
lietojot.

Arī fi zioterapeita Mārtiņa Lind-
maņa lekcija bija saistoša un deva 
daudz jauna par mūsu ķermeni, 
īpaši par locītavām. Izskanēja daudz 

jautājumu no klausītāju puses un 
saņēmām izsmeļošas atbildes.
Projekta ietvaros devāmies eks-
kursijā uz Latgales sirdi – Aglonu. 
Apmeklējām Aglonas baziliku un 
Maizes muzeju, Karaļa kalnu un 
Preiļu leļļu muzeju. Ekskursijas 
kuratore Jeļena Hnikina pacieta
visas veco pensionāru iegribas un 
ar to saistītās neērtības, paldies vi-
ņai par pacietību!

Atašienes, Kūku, Vīpes pen-
sionāri, piedaloties ES projekta 
“Veselības veicināšanas un slimī-
bu profi lakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem“, ietvaros 
š.g. 2. decembrī devās ekskursijā 
uz Vidzemi. Iepazināmies ar kazu 
audzēšanu Ozolkrogā, uzņēmu-
mā “Līvi”. Varējām vērot kazu uz-
turēšanas un ēdināšanas proce-
su. Ergļu novads mūs sagaidīja 
ar sniegotiem ceļiem, vai labāk 
teikt, neceļiem. Paldies vietējiem
iedzīvotājiem, kuri ar saviem trak-
toriem palīdzēja mums tikt tālāk 
uz Nītauri. Skaista vieta, ar luterā-

ņu un cēlu pareizticīgo baznīcām 
un sirsnīgiem cilvēkiem! Nītaures 
kultūras namā mūs sagaidīja Ine-
ses Ziņģītes kundze, kura rādīja 
dažādus veselības uzturēšanas 
vingrojumus.

Bija prieks redzēt, tos jau-
nos cilvēkus, kuri izveidojuši 
mājas saldējuma ražotni Skrīve-
ros. Nogaršojām dažādu veidu 
saldējumus: melleņu, rabarbe-
ru, alus, kartupeļu ar tomātu 
mērci un melno! Lai veicas šai
ražotnes komandai turpmāk!

Un, atkal prieks par jauno cilvē-
ku – Ilzes Tomiņas –Stares un Kār-
ļa Stara, Jāņa Āboltiņa biedrības 
koordinātoru, iesaistīšanos šajā 
projektā, kurš devis mums, pensio-
nāru paaudzei, lielus iespaidus un 
gandarījumu. Paldies viņiem! 

Vienalga, lai kā arī dažreiz iet, es 
priecājos par katru mirkli, ko Dievs 
man ļauj zemes virsū izbaudīt. (Ar-
nolds Auziņš)

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Ilze Lielause

Arī pensionāri mācās un ceļo!

Kad apdarīti visi rudens darbi, 
un daba pošas ziemas mieram, 
Variešu pagasta seniori, Lāčplēša 
dienas pēcpusdienā tika aicināti 
kopā Antūžu kultūras namā, lai 
atpūstos. Ievaddaļā Variešu pa-
gasta kultūras darba organizato-
res Anitas Rulietes apsveikuma 
vārdi,  lai seniora ikdiena būtu 
interesantāka, lai tajā būtu kāds 

prieka mirklis, lai seniors nepa-
liktu tikai pie savām ikdienas rū-
pēm un problēmām.

Sanākušos seniorus ar skais-
tiem priekšnesumiem priecēja 
ciemiņi – Ļaudonas senioru tau-
tisko deju kolektīvs “Divi krasti” 
Aijas Kreiles vadībā. Muzikālo 
priekšnesumu visas pēcpusdie-
nas garumā sniedza Lubānas 

lauku kapella “Meldiņš”. Repertu-
ārs pazīstams, skanēja iemīlētas 
dziesmas.

Pēcpusdiena izvērtās par ne-
aizmirstami skaistu pasākumu, 
gan dejojām, gan dziedājām, 
mīklas minējām, līdz nemanot 
bija pienākusi pievakare, kad jā-
šķiras.

Liels, liels paldies pasākuma 
organizētājiem! Paldies, ka bija 
padomāts par senioru nokļūšanu 
uz pasākumu!

Īpašs paldies Ļaudonas deju 
kolektīva vīriem!

Lai mums visiem laba veselī-
ba un dzīvotprieks! Uz tikšanos!

Senioru vārdā 

Janīna Erte

Kāds prieka mirklis

Novembrī Kūku bibliotēkā 
pirmoreiz norisinājās Pužļu likša-
nas turnīrs. Turnīrā piedalījās 24 
dalībnieki. Dalībnieki tika sadalīti 
vairākās vecuma grupās: 5–6 gadi, 
7–10 gadi, 11–14 gadi, 15–18 gadi 
un 18+. Uzdevums bija salikt 5 da-
žādas sarežģītības pakāpes puzles 
uz laiku. 

Tika noskaidroti ātrākie un 
precīzākie pužļu likšanas meistari: 
• Vecuma grupa 5 – 6 gadi – Katrī-
na Pabērza (laiks: 49 min ); • Vecuma 
grupa 7 – 10 gadi – Milāna Semjo-

nova (laiks: 2 h 56 min); • Vecuma 
grupa 11 – 14 gadi – Paula Bizauska 
(laiks: 1 h 14 min); • Vecuma grupa 
15 – 18 gadi – Aivis Liepiņš (laiks: 3 h 
3 min); • Vecuma grupa 18+ – Solvi-
ta Rušmane (laiks: 4 h 11 min).

Apbalvošana notiks šī gada 20. 
un 22. decembrī Sūnu pamatskolā.

Paldies visiem dalībniekiem 
par aktīvu iesaistīšanos! Pužļu lik-
šanas turnīrs varētu kļūt par tradī-
ciju Kūku bibliotēkā.

Kūku bibliotēkas vadītāja

 Jeļena Hnikina

Pužļu likšanas turnīrs
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Senajā latviešu gadskārtā 
10. novembris ir Mārtiņdiena, 
kas ir novembra centrālie svēt-
ki. Tā ir rudens izskaņa – laiks, 
kad vārti uz ziemu jau vaļā.

Mežāres pamatskolā šajā 
dienā godināja Mārtiņdienu.

Šīs dienas rīts sākās ar Mār-
tiņtirgu, kur varēja iegādāties 
mājās ceptus pīrāgus, smalk-
maizītes, cepumus un citus sal-
dumus, kā arī nobaudīt dažādus 
dzērienus.

Turpinājumā ar prieku sagai-
dījām Vīpes pagasta folkloras 

kopu „Lākači” un tās vadītāju 
Aiju Smirnovu. “Lākači” visus 
klātesošos iepazīstināja ar Mār-
tiņdienas tradīcijām, paražām, 
tautasdziesmām, laika pareģo-
jumiem un ticējumiem.

Un tā kā Mārtiņi pieder pie 
svinamām dienām, tad katrs va-
rēja piedalīties dažādās rotaļās, 
skandēt latviešu tautasdzies-
mas un izlocīt kājas dančos 
akardeona pavadībā.

Taču visi prieki reiz beidzas. 
Arī Mārtiņi...

Paldies par jauku kopā bū-
šanu Vīpes pagasta folkloras 
kopai 

 “Lākači” un kopas vadītājai 
A. Smirnovai.

Paldies par sadarbību Vīpes 
pagasta kultūras darba orga-
nizatorei Kristīnai Zvirbulei un 
Mežāres bibliotēkas vadītājam 
Jānim Pastaram.

Mežāres pamatskolas 

direktora pienākumu 

izpildītāja

 Ilona Golovceva

Mežāres pamatskolā svin 
Mārtiņdienu

Es sildos pie mūžīgiem vārdiem: 
“Cik mana dzimtene skaista.”

Ā.Elksne

Kā ik gadus, sagaidot Latvijas 
dzimšanas dienu, skolā organi-
zējām Tēvzemes nedēļu. Šī gada 
tēma “Latvija četros gadalaikos”. 
Apjaušot dabas skaistumu un da-
žādību, izveidojām Jāzepa Višņev-
ska fotogrāfi ju izstādi – “Atašiene 
gadalaiku ritumā”.

Latvija ir skaista visos gadalai-
kos – arī pelēcīgā novembra dienā, 
kad lielākā daļa lapu jau nobirušas 
un biezā kārtā klāj zemi. Tieši tādā 
dienā, 13.novembrī Atašienes vi-
dusskolas skolēni un skolotāji de-
vās pārgājienā apkārt Marinzejas 
ezeram. Pārgājiena priekšgalā 
skolas staltāko puišu nests, plīvoja 
valsts karogs. Ik pa brīdim apstājā-
mies, bet ne tikai atpūtināt kājas. 
Pārgājienam bija arī izzinoši mēr-
ķi – minējām mīklas, atpazinām 
koku lapas, putnu balsis, dzīvnieku 
pēdas un citus uzdevumus, kurus 
bija sagatavojusi katra klase. Uzzi-
nājām arī nostāstus un vēsturiskus 
faktus par pašu ezeru. Piemēram– 
ezerā līdz šim brīdim guļot kara 
laikā neuzsprāgusi aviācijas bum-
ba. Pārgājiena maršrutā bija arī 
Brīvības cīņu dalībnieka Staņislava 
Podnieka un Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Franča Veikšina mājas. 
To un vēl daudz ko par Atašieni 
pārgājienā mums pastāstīja mūsu 
skolotāja I. Mihaloviča. Pēc noieta-
jiem 6 kilometriem lieliski garšoja 
ezermalā uz ugunskura saceptās 
desiņas un karstā tēja (paldies sko-
las tehniskajiem darbiniekiem). 
Pārgājienā kopā ar mums bija arī 
jaunsargu vadītāja Lāsma Lūse, 
kura skolēniem bija sagatavojusi 
sportisku uzdevumu. Kā balvu par 
paveikto katrs dalībnieks saņēma 
Mārtiņdienas cukurgaili.

Otrdien skolā viesojās LR Ze-
messardzes 56.kājinieku bataljona 
štāba Vadības grupas bataljona 
virsseržants, biedrības “Daugavas 
pārupieši” vadītājs un jaunsargu 
instruktors Normunds Pastars. Viņš 
pastāstīja mums par Lāčplēša or-
deņa rašanās vēsturi un atgādinā-
ja vēl daudzus vēsturiskos faktus. 
Varējām aplūkot izstādi, veltītu 
Krustpils novada Lāčplēša ordeņa 
kavalieriem, kura ir tapusi, pateico-
ties biedrībai “Daugavas Pārupieši”. 
Starp tiem ir arī Atašienes pagasta 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. 

Trešdien skolā bija Skolas līdz-
pārvaldes vēlēšanas. Ir ievēlēts jau-
ns sastāvs. Vēlam enerģiju, jaunas 
idejas un degsmi darboties skolas 
labā. 

Ceturtdien organizējām tikša-
nos ar fi lmas “Zilie zvaniņi” režisori 
Ingu Nesteri, jo kas gan vēl tik labi 
redz Latviju un tās dabas skais-
tumu kā režisors caur objektīvu. 
Varbūt vienīgi vēl fotogrāfs. Inga 
pastāstīja par režisora darba spe-
cifi ku un savu lielo mīlestību pret 
dzīvniekiem. Noskatījāmies fi lmu 
“Zilie zvaniņi” un arī fi lmiņu par re-
žisores mīluli Leo.

Piektdien, 17. novembrī, plkst. 
19 vakarā vecā pils laistījās svēt-
ku ugunīs. Svecītes sarkan-balt-
sarkanajā salikumā radīja svētku 
noskaņu jau pagalmā. Kļavu lapu 
un lentīšu rotātie logi mūs prie-
cēja jau visu nedēļu. Šogad kon-
certā piedalījās ne tikai skolēni un 
pirmsskoas grupa, bet arī visi Ata-
šienes kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi. Izjutām, izdzīvojām visus 
gadalaikus mūsu mīļajā Latvijā. 
Mājup ejot, mūs pavadīja zvaigžņu 
miljoni tumšajās novembra debe-
sīs. Liekas, arī tās šovakar mirdzēja 
īpaši un svinīgi, it kā teikdamas: 
“Skaistus Tev svētkus, Latvija!”

 Atašienes vidusskolas kolektīvs

Tēvzemes nedēļa 
Atašienes vidusskolā

 “Piemini Latviju, latvi, ik stun-
du, ik brīdi, labās un ļaunās dienās, 
bet jo sevišķi, kad Tev labi klājas.” 
J. Jaunsudrabiņš

Valsts svētku svinības aizsākām 
ar Lāčplēša dienas pieminēšanu. 
Sadarbībā ar Mežāres pagasta 
bibliotekāru J. Pastaru tika organi-
zēta tikšanās ar Jēkabpils Vēstures 
muzeja darbinieci I. Bērziņu, kura 
mums stāstīja par Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieriem.

Skolas bibliotēkā bija skatāma 
izstāde ‘’ Mīļa mana Tēvu zeme, 
divu roku siltumā…’’, kas veltīta 
Latvijas dzimšanas dienai, kā arī 
organizēta viktorīna.

Labo vārdu dienā mūsu skolas 
kolektīvs Latvijai veltīja novēlēju-
mus, rakstot uz ozola lapām, kas 

kopā izveidoja diženu un varenu 
ozolu.

Sadarbībā ar skolotāju I. Zālīti 
skolēni veidoja kopīgu tautisko 
jostu.15. novembrī skolā notika 
svinīgais koncerts. Savus priekšne-
sumus rādīja bērnudārza grupiņa 
‘’Cālīši’’ .

Sākumskolas bērni skaitīja dze-
joļus, dziedāja dziesmas. 

Vecāko klašu skolēni bija no-
organizējuši viktorīnu ‘’Cik labi tu 
pazīsti Latviju?’’, kā arī iestudējuši 
fragmentu no M. Zālītes un Z. Lie-
piņa rokoperas ’’Lāčplēsis’’.

Izstaigājām Latviju visa gada 
garumā, jo mums katram ir savs 
aplis no vienas dzimšanas dienas 
līdz otrai. Arī savs laika aplis no 18. 
novembra, tieši 12. mēnešus, līdz 

nākamajam 18. novembrim ir Lat-
vijai. Šogad Latvijai–99. Noslēgu-
mā visi vienojāmies kopīgā dzies-
mā ‘’Daudz laimes, Latvija’’.

Pelēkā un vējainā 17. novembra 
rītā skolas pagalmā, katram skolē-
nam aizdedzinot svecīti un pasakot 
savu novēlējumu, tika izveidota 
Latvijas kontūra. Tapa arī kopbilde.

Lai arī laiks un gaisma mūs 
nežēlo, lai arī starp kailiem koku 
zariem pūš auksti ziemeļu vēji, Lat-
vijai svinējām gaismas, siltuma un 
mīlestības svētkus.

‘’Turi to kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latvi-
ju, tu zaudēsi pats sevi.’’ J. Jaunsud-
rabiņš

Mežāres pamatskolas skolotāji 

Z. Dreimane un K. Rossinska. 

 “Latvijai – 99” – Mežāres pamatskolā

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas 
mūsu, –
Un mūsu šī Baltajā jūrā 
mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu 
asins te lieta, 
Viss, viss pie šīs zemes simtu 
saitēm mūs sien. 
/Vilis Plūdonis/

Ik gadu Lāčplēša dienā, 
visā Latvijā tiek iedegtas ne-
skaitāmas sveces, pieminot 
Latvijas valsts armijas uzva-
ru pār Rietumkrievijas brīv-
prātīgo armiju jeb tā saukto 
Bermonta karaspēku 1919. 
gada 11. novembrī. Piemi-
not šo notikumu, Lāčplēša dienā 
tiek godināti Latvijas brīvības cīnī-
tāji.

Lāčplēša diena ir kopīgiem 
spēkiem – karavīru, brīvprātīgo, 
sieviešu, jauniešu, politiķu, ierēd-
ņu utt. – gūtas UZVARAS piemiņas 
diena. 1919. gada 11. novembrī 

tika gūta uzvara ne tikai pār preti-
nieku – pulkveža Pāvela Bermonta 
komandēto Rietumu brīvprātīgo 
armiju Rīgā, bet arī pār neticību 
saviem spēkiem, neticību savas 
valsts nākotnei un neatkarībai. 

Tā kā šogad 11. novembris ir 
brīvdienā, Vīpes skolā šis 10. no-

vembra rīts sākās ar piemiņas brīdi 
Latvijas brīvības cīnītājiem. Katrs 
skolēns un skolotājs aizdedza un 
nolika svecīti brīvības cīnītāju pie-
miņai. 

Vīpes pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāja

 Maija Grundšteine

11. novembris Vīpes skolā

Atbilstoši Brāļu Skrindu Atašie-
nes vidusskolas Nolikumam, bija 
pienācis laiks pārvēlēt Vidusskolas 
padomi. Noorganizējām vecāku 
kopsapulci, kurā pārrunājām ak-
tualitātes izglītībā un arī vēlējā-
mies pārvēlēt Vidusskolas padomi. 
Diemžēl, uz sapulci nebija ieradies 
pietiekošs vecāku skaits, lai vēlē-
šanas notiktu skolā. Un tāpēc tās 
organizējām neklātienē. Vēlēšanās 

piedalījās 70 % vecāku. Apkopojot 
rezultātus, Vidusskolas padomē ie-
vēlēti: Antra Čevere, Līga Kozuliņa, 
Laura Štrauha, Iveta Seglēre, Santa 
Karaseva, Līga Strode. Apsveicam! 
Pirmajā kopā sanākšanas reizē 
tiks ievēlēts Vidusskolas padomes 
priekšsēdētājs. Uz sadarbību!

Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas direktora p.i. 

L. Zalāne

Vidusskolas padomes 
vēlēšanas Atašienē
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Novembra sākumā, Krustpils 
pamatskola svinīgā pasākumā tika 
atzīmēta 149. skolas dzimšanas 
diena.

 “Mūsu skola šogad ir sasniegu-
si ļoti cienījamu gadu skaitli – 149 
gadus. Šie gadi ir bijuši piepildīti 
ar daudzu, jo daudzu bērnu un 
skolotāju ikdienu, viņu dzīvesstās-
tiem un arī mēs visi, kas šodien 
šeit atrodamies, esam neliela, bet 
nozīmīga daļiņa no skolas bagātās 
vēstures pūra. Šajā, 149. dzimša-
nas dienā, godināsim mūsu skolu, 
īpašu uzmanību pievēršot skolas 
simboliem – karogam, himnai un 
logo,” atklājot pasākumu sacīja 
direktores vietniece Arnita Pole. 
“Varavīksne skolas karogā un krā-
sainās grāmatas lapas skolas logo 
fonā simbolizē mūsu krāsaino sko-
las ikdienu un  daudzveidīgās zinā-
šanas, ko apgūstam šeit. Krāsainās 
grāmatas lapas ved mūs aizvien 
augšup kā pa kāpnītēm un aicina 
sasniegt jaunas un jaunas virsot-
nes savās dzīvēs. Ozols un ozolla-
pa kā spēka un ilga mūža simbols 
mūsu skolas pamatīgumam, ilgai 
un noturīgai skolas pastāvēšanai. 
Katrs skolēns kā ozolzīle, no kuras 

augt un veidoties stiprai, gudrai 
latviešu tautai, lepojoties, ka pirmā 
skola ir bijusi Krustpils pamatskola.”  

Pēc skolas simbolikas skaid-
rojuma, katra klase sveica skolu, 
lasot novēlējumus no sagatavota-
jām, krāsainajām ozola lapām, kas 
pēcāk, tika izvietotas uz vienas no 
skolas sienām. 

Tuvojoties skolas lielajai jubi-
lejai 150 gadiem, skolas direktore 
Vija Stiebriņa aicina dalīties atmi-
ņās par skolu: “Aicinu visus biju-
šos, esošos skolēnus, skolotājus 
un   darbiniekus dalīties atmiņās 
par Krustpils pamatskolu laika pos-
mā līdz 150 gadu jubilejai. Tās var 
būt gan atmiņas gan par mācībām 
skolā, gan laiku ko pavadījāt skolā 
gan strādājot, gan mācoties, gan 
darbojoties. Aicinām arī sūtīt foto-
attēlus, kas ir saglabājušies no laika 
skolas dzīvē.”

Fotogrāfi jas tāpat, kā atmiņu 
stāstus var iesūtīt e-pastā kps48@
inbox.lv vai nogādāt personīgi sko-
las vadībai. Tāpat V. Stiebriņa aicina 
dalīties ar idejām skolas jubilejas 
svinībām, kas notiks 2018. gada 
25. augustā. 

J. Iie 

Krustpils pamatskola atzīmē 
149 dzimšanas dienu un 
gatavojas 150 gadu jubilejai

Novembra sākumā Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD), sadarbībā ar Valsts 
policiju un Ceļu satiksmes drošī-
bas direkciju uzsāka informatīvo 
kampaņu, kurā iedzīvotājiem tik 
atgādināts par pareizu rīcību pēc 
ceļu satiksmes negadījumiem un 
ugunsdzēsības aparāta nepiecie-
šamību automašīnās. Kampaņas 
laikā, no 8. novembra līdz 17. 
novembrim, iedzīvotājiem tika 
atgādināts par pareizu rīcību pēc 
ceļu satiksmes negadījumiem un 
ugunsdzēsības aparāta automašī-
nās nepieciešamību. Īpašs uzsvars 
kampaņas laikā tika likts uz to, ka 
iedzīvotājiem ceļu satiksmes ne-
gadījumos ir (jāzvana 112, nevis 
jāfotografē vai jāfi lmē. 

Kampaņas ietvaros VUGD iz-
glītības iestādēs dalīja informa-
tīvos materiālus – krāsojamās 
grāmatas bērniem, atstarotājus, 

plakātus un uzlīmes. Kampaņas 
ietvaros arī Krustpils pamatsko-
lā viesojās VUGD Jēkabpils daļas 
inspektors Andris Graudiņš, kurš 
1–4. klases skolēniem stāstīja pa 
pareizu rīcību gan ceļu satiksmes 
negadījumos, gan ugunsgrēka iz-
celšanās gadījumā. Bērniem tika 
skaidrots, ka abos gadījums ir jā-
zvana uz tālruni 112. “Piezvanot 
uz 112 ir jārunā skaidri, mierīgi un 
nesteidzoties. Pirmais, kas jāsaka 
ir precīza adrese, notikuma vieta. 
Pēc tam izstāstiet dispečeram, kas 
noticis. Atbildiet uz visiem dispe-
čera jautājumiem un nosauciet 
savu vārdu un tālruņa numuru, 
lai ar jums var sazināties atkārtoti. 
Nekad nenolieciet klausuli pirmie,” 
stāstīja A. Graudiņš. Tāpat A. Grau-
diņš uzsvēra, ka tie ugunsgrēki, 
ko redzam televīzijā – ar lielām 
liesmām un daudz gaismu, reti at-
bilst realitātei: “Īstā ugunsgrēka ir 

tik daudz dūmu, ka telpa, kurā jūs 
atrodaties, dažu minūšu laikā kļūs 
pilnīgi tumša un nevarēs saskatīt 
pat savu roku. Lai izvairītos no ko-
dīgajiem ugunsgrēka dūmiem ir 
jāturas pēc iespējas tuvāk zemei 
jeb grīdai, tā būs vieglāk elpot.” 

Tikšanās laikā ar skolēniem A. 
Graudiņš atgādināja kā rīkoties 
arī gadījumos, kad ir aizdedzies 
ēdiens un ko vajadzētu ievērto, 
sākoties svētku laikam, kad mājās 
arvien biežāk tiek dedzinātas sve-
ces. Tika arī demonstrēti īsi, pa-
mācoši videoklipi kā nevajadzētu 
un vajadzētu rīkoties redzot ceļu 
satiksmes negadījumu. Lekcijas 
noslēgumā katrs skolēns saņēma 
dažādus informatīvos materiā-
lus par pārrunāto, kā arī apskatīt 
ugunsdzēsēja ekipējumu dodo-
ties izsaukumos un pat to piemē-
rīt. 

 J. Iie 

Krustpils pamatskolā skolēniem stāsta par 
pareizu rīcību ceļu satiksmes negadījumā 
un atgādina par ugunsdrošību

 Latviešu tauta vienmēr godā 
turējusi maizi, tāpēc arī mēs An-
tūžu speciālās internātpamat-
skolā nedēļas garumā svinējām 
maizītes svētkus, godinājām mai-
zi, katru dienu piedaloties izzino-
šās nodarbībās. Pirmdienas tēma 
bija „Maizītes stāsts”. Skolēni no-
skatījās dokumentālo fi lmu par 
maizes tapšanu, uzzināja, kādas 
ir lauku rupjmaizes receptes, kā 
iejauc mīklu, kā to samīca, veido 
kukulīšus, kā kurina krāsni un cep 
maizi.

Otrdien – „Maizītes gudrības 
dienā” skolēni darbojās grupās. 
Katrai grupai tika dots savs uz-
devums. Vajadzēja meklēt un 
lasīt tautasdziesmas, dažādu 
tautu pasakas, sakāmvārdus un 

parunas, dzejoļus, dziesmas un 
rotaļas par maizi. Bērni izvēlējās 
interesantāko informāciju un glīti 
noformēja plakātu veidā.

Trešdien ikvienam bija iespē-
ja darboties sajūtu darbnīcā. Uz 
galda bļodiņās tika sabērti da-
žādi graudu izstrādājumi. Tad ar 
aizsietām acīm, ar taustes palīdzī-
bu audzēkņi noteica, kas bļodiņā 
atrodas. Dažs izmantoja arī ožas 
un garšas palīdzību. Pēc tam va-
jadzēja apskatīt vārpas un grau-
dus, kā arī noteikt, kuriem graud-
augiem tie pieder. Prieks, ka bēr-
niem veicās šajā uzdevumā.

Ceturtdiena bija „Skanošā plā-
ceņa diena”. Skolas zālē skanēja 
dziesmas par maizīti, ar kustībām 
bērni atdarināja graudu audzēša-

nas un maizes cepšanas procesu. 
Skolotāja L.Krūmiņa spēlēja akor-
deonu, visi iesaistījās rotaļās un 
spēlēs par maizi.

Piektdien skolēni noskatījās 
multfi lmu „Kukulītis”,bet pēc tam 
paši katrs veidoja savu kukulīti 
no sāls mīklas. Šis darbiņš bēr-
niem tā iepatikās, ka daži lūdza 
piedalīties nodarbībā atkārtoti. 
Atsaucību guva 9.klases skolēnu 
ideja izgatavot no mīklas Latvijas 
nosaukuma burtus un sirsniņas 
formu. Tā nedēļas noslēgumā 
9.klases audzēkņi izveidoja no 
mīklas nosaukumu „Latvija” kā ie-
skaņu patriotisma nedēļai.

Paldies visiem par labi padarī-
to darbiņu!

I.Fokičeva

Maizes svētki Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā

Antūžu speciālās internātpa-
matskolas skolēni patriotisma ne-
dēļā čakli darbojās, lai Latvijas 99. 
dzimšanas dienai veltītajā svinīga-
jā pasākumā dāvātu mūsu valstij 
labāko, ko katrs prot.

Nedēļas laikā skolēniem bija 
jāpaveic trīs labie darbi Latvijai: 
jāveido svētku noformējums, jā-
piedalās zīmējumu konkursā un 
jāsagatavo priekšnesums.

Sākumā skolēni piedalījās 
konkursā „Interesantākais svētku 
noformējums”. Katras grupas ko-
lektīvs pedagogu vadībā izrotā-
ja klašu telpas. Skolas gaiteņiem 
noformējumu veidoja mākslas un 
rokdarbu pulciņu dalībnieki kopā 
ar skolotājām A.Daģi un S.Erdlāni, 
bet skolas zāli Latvijas svētku rotā 
ietērpa 6. grupas audzēkņi un sko-
lotāja S. Erdlāne.

Tad skolēni zīmēja un darināja 
darbus konkursam „Es mīlu Lat-
viju”. Šajā konkursā 1. vietu iegu-
va E.Kasparovičas, S.Rūtmanes, 
I.Valaiņa un K.Rasmaņa veidotā 
zīmējumu torte Latvijai. 2. vietu 
dalīja N.Stepāns un pirmsskolas 
bērnu grupiņa „Sprīdīši”. 3. vietā 
A.Podnieces, 1. c., 2. c klases sko-
lēnu un 4. grupas bērnu zīmējumi.

Piektdien, 17. novembrī skolas 
kolektīvs pulcējās zālē, lai sveiktu 
Latviju. Skanēja dziesmas Latvi-
jai, ko bērni iemācījušies kopā ar 
skolotāju R.Kalniņu. Dzeju, veltī-
tu dzimtenei, deklamēja 5. un 6. 
klases audzēkņi, kā arī skolēnu 
līdzpārvaldes dalībnieki. Sirsnīgs 
dziesmots sveiciens izskanēja ce-
rību bērnu un viņu pedagogu iz-
pildījumā, ko palīdzēja sagatavot 
skolotāja L.Krūmiņa. Dziesmas 
un dzejoļus papildināja tautiskā 
deja ”Vēderiņš burkšķ” un kustī-
bu dziesma „Kausies, kā sirsniņa 
pukst”, ko skolēni iemācījušies 
ritmikas nodarbībās skolotājas 
R. Džeriņas vadībā. Pasākuma no-
slēgumā pārsteigumu sagādāja 
5. un 6. grupas audzēkņi un skolo-
tājas T. Starčenko un R. Džeriņa. Visi 
kopā viņi dejoja polonēzi un sveica 
pasākuma dalībniekus ar sarka-
nām un baltām rozēm.

Skolas zālē iedegto sveču lies-
miņu siltumu un mīļumu pasāku-
ma dalībnieki aiznesa mājās kopā 
ar solījumu darīt tikai labus darbus.

Sirsnīgs paldies visiem skolē-
niem un pedagogiem par ieguldī-
to darbu svētku radīšanā!

I.Fokičeva

Dāvanas Latvijai Antūžu 
speciālajā internātpamatskolā

 Sūnu pamatskola lepojas ar 
skolas absolventu Gaiti Poli, kurš 
18.novembrī no valsts prezidenta 
rokām saņēma augstāko valsts ap-
balvojumu – zeltītu Viestura orde-
ņa pirmās pakāpes Goda zīmi.

7. decembra rītā sākumskolas 
klašu skolēni pulcējās uz tikšanos ar 
mūsu laika varoni Gaiti Poli. Ikdienā 
viņš strādā Nacionālajos bruņotajos 

spēkos un ir Gaisa spēku Aviācijas 
eskadriļas vadības grupas kvalifi -
cēts speciālists, štāba virsseržants.

Tikšanās laikā viesis kavējās at-
miņās par saviem skolas gadiem 
Sūnās, iepazīstināja ar karavīra 
profesiju, glābēju ikdienas darbu, 
ļāva aplūkot dienesta laikā saņem-
tos apbalvojumus. Rādot video-
fi lmiņas par gaisa spēku karavīru 

ikdienu, bērniem lika 
aizdomāties par to, 
kādām īpašībām jā-
piemīt karavīriem, cik 

daudz jāmācās, lai par tādu kļūtu. 
Zēni jau tagad izteica vēlēšanos 
pēc iespējas ātrāk papildināt Jaun-
sargu rindas. Pasākuma dalībnie-
kiem bija jāatbild arī dažādiem 
jautājumiem par armiju. Visi skolē-
ni saņēma dāvaniņas ar NBS Gaisa 
spēku simboliku. 

 Valda Kalniņa–Vītola

Skolas direktore

Tikšanās ar Gaiti Poli



8    2017. gada 20. DECEMBRIS

IZDEVĒJS: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV-5202. 
Telefons: 20288054 E-pasts: ieva.lapina@krustpils.lv METIENS: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils Novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IESPIESTS: SIA "Erante". 

Ir mūsu dzīvē brīnums 
ienācis:
Mazs bērniņš saulei acis 
atvēris
Un raugās plašās debess 
dzidrumā
Uz sevim lemto zvaigzni 
godībā.
/V.Kokle-Līviņa/

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:
TOMASS
MARKUSS
DĀRTA

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

KŪKU PAGASTA SARĪKOJUMI DECEMBRĪ:
26.decembrī plkst. 12.00 
un 15.00 Sūnu pamatskolas zālē
pirmsskolas bērnu ziemassvētku sarīkojums
„Ziemassvētku ābolu maiss”
 (Ieeja bērniem ar ielūgumiem)

30.decembrī plkst.22.00
Zīlānu kultūras namā
Diskoballe un karaokes vakars 
kopā ar DJ Slaviku 
galdiņu rezervēt pa tālruni 27875847
Biļetes iepriekšpārdošanā – 3.00Eur
Sarīkojuma vakarā – 4.00 Eur 

Vējš pieklauvē 
ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma - 
klusums mūžu sedz.
/V.Kokle-Līviņa/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE MŪŽĪBĀ 
AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI 

SADOVA MALDA                    
31.03.1950.- 06.11.2017.
SMIRNOVA LARISA                
24.04.1971.- 08.11.2017.
BAICOVS GEORGIJS               
21.01.1949.- 09.11.2017.
AŠAKS OSVALDS                    
24.10.1926.- 15.11.2017.
JAUDZEMS LAURIS                
20.12.1989.- 14.11.2017.
STALIDZĀNE VERONIKA     
14.09.1923.- 17.11.2017.

ERNIŅA VERONIKA               
14.11.1927.- 19.11.2017.
RASIŅŠ ERNESTS                    
19.05.1924.- 17.11.2017.
SEILIS VITĀLIJS                      
13.12.1936.- 17.11.2017.
SILKĀNE VILMA                     
11.01.1930.- 21.11.2017.
PLOTIŅA BĀRBALA               
15.09.1927.- 22.11.2017.
ŠĻEZINS GEORGIJS                
30.12.1930.- 22.11.2017.
IGNATOVIČA MARIJA           
04.07.1923.- 27.11.2017.
VOROBJOVA GAĻINA            
27.11.1951.- 03.12.2017.
LEITĀNS PĒTERIS                   
23.06.1960.- 16.11.2017.
SAHAROVS NIKOLAJS          
19.12.1924.- 07.12.2017.
VIŠŅEVSKA ALDONA           
16.02.1943.- 06.12.2017.
Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.


