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15. decembrī Sūnu ap-
kārtnes meža masīvos, no 
pulksten 9 līdz 16 notiks 
noslēdzošais pārgājiens 
posms Latvijas simtgadei 
veltīto pārgājienu cikla ie-
tvaros. Pārgājienā aicināti 
piedalīties kā lielie, tā arī 
mazie gājēji, ģimenes ar 
bērniem un citi aktīvās at-
pūtas cienītāji. Dalībnieki 
nesteidzīgi, bez sacensī-
bas, varēs iepazīt un izbau-
dīt Latvijas dabu un skais-
tumu, ko tā mums sniedz.

Šogad Latvija sagaidīja 
savu 100. dzimšanas die-
nu un par godu šim noti-
kumam, Krustpils novada 
pašvaldība un biedrība 
«Daugavas Pārupieši» ai-
cināja ikvienu dabas un 
aktīvās atpūtas cienītāju 
piedalīties Latvijas simt-
gadei veltītos pārgājienos, 
lai kopīgos piedzīvojumos 
jaunatklātu kādus vēl neie-
pazītus mūsu novada stū-
rīšus. Kopumā tika plānots 
organizēt 8 pārgājienus, 
katrā gadalaikā pa vienam. 

Pirmais pārgājiens 2016.
gada nogalē norisinājās  
pie vecās Sūnu pamatsko-
las. Pārgājienā pulcējās 15 
komandas jeb 58 dalībnie-
ki, lai pārvietojoties kājām 
(soļojot vai skrienot) veiktu 
30 kilometrus garo, līku-
moto un pauguraino trasi 
pa Sūnu apkārtnes   meža 
masīviem.

Otrajā posmā, Namiķa   
ezera apkārtnē, startēja  18 
komandas jeb 103 dalīb-
nieki, lai pārbaudītu savu 
spēku un izturību ne tikai 
30 kilometru, bet arī  10 ki-
lometru garā trasē.

Trešais posms norisinā-
jās Timsmales   ezera (Bal-
tezera)   apkārtnē, kura ir 
pievilcīga visos gadalaikos. 
Tās mazie meža un lauku 
celiņi ir īpašs baudījums 
dabas mīļotājiem un ak-

tīvās atpūtas cienītājiem. 
Desmit kilometru garā pār-
gājienā devās 4 komandas, 
savukārt 10 komandas pār-
baudīja savus spēkus 30 ki-
lometru maršrutā. Kopumā 
piedalījās 60 dalībnieki.

Ceturtajā pārgājienā 
Krustpils pagastā, kas sā-
kās dzestrā, bet saulainā 
un skaistā svētdienas rītā, 
devās 31 komanda – 14 ko-
mandas 15 kilometru dis-
tancē un 17 komandas 30 
kilometru distancē. Kopē-
jais dalībnieku skaits – 118 
dalībnieki.  

Piektais pārgājiens, kas 
sākās agrā rītā, kad termo-
metra stabiņš bija nokrities 
līdz –19 grādu atzīmes pēc 
Celsija savu gribasspēku 
un spēju robežas pārbaudī-
ja 55 dalībnieki. Piecpad-
smit  kilometru garā dis-
tancē   devās 7 komandas, 
savukārt 7 komandas pār-
baudīja savus spēkus  30   
kilometru distancē.

Sestajā pārgājienā 87 ak-
tīvās atpūtas cienītāji jaun-
atklāja un iepazina Vīpes 
pagasta dabas skaistumu. 
Kopumā pārgājienā pie-
dalījās 23 komandas – 12 
komandas startēja 15 kilo-
metru distancē, savukārt 
11 komandas 30 kilometru 
distancē.

Šī gada 25. augustā 65 
pārgājienu cienītāji pulcē-
jās uz septīto Latvijas simt-
gadei veltīto pārgājienu, 
lai jaunatklātu Mežāres pa-
gasta meža burvību. Trīs-
desmit kilometru distancē 
izgāja 7 komandas, savu-
kārt 30 kilometru distancē 
8 komandas.

Ņemot vērā to, ka Pasau-
les veselības organizācija ir 
izpētījusi, ka katram cilvē-
kam, lai viņš būtu vesels un 
nostiprinātu imunitāti, die-
nā jānoiet aptuveni 10 000 
soļu vai septiņi kilometri, 

pārgājiena dalībnieki ko-
pumā nogājuši  19 915 578 
soļus jeb 14 465 kilomet-
rus.

Pārgājienu   dalībnieki 
vienbalsīgi atzīst, ka šāda 
veida pārgājieni ir lieliska 
veids kā atjaunot savus 
enerģijas krājumus jauna-
jai darba nedēļai un   nav   
jau nemaz tik sarežģīti no-
likt malā ikdienas darbus 

un iesaistīties ar sev mīļa-
jiem nelielā piedzīvojumā, 
kas ne tikai stiprina veselī-
bu, bet arī garu.

Jāatzīst,  ka pārgājiens ir 
ļoti demokrātiska aktivi-
tāte jo tai nevajag dārgus 
instrumentus – tā nav kāp-
šana kalnos, kur jābūt spe-
cifi skam un dārgam inven-
tāram. Saliec mugursomā 
svarīgāko un dodies ceļā!

Stiprināsim veselību 
un   izzināsim dabu nu jau 
noslēdzošajā pārgājienā, 
kurš norisināsies 15. de-
cembrī Kūku pagastā. Aici-
nām sekot aktuālajai infor-
mācijai pašvaldības mājas-
lapā un sociālajos tīklos.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada 

pašvaldības Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste
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Kur sagaidīšu 
Ziemassvētkus? Mājās.
Ar savējiem. 
Kā vienmēr, klusi.
Cik labi, ka ir savējie 
un savas mājas!
Ar savu zemi, savu 
dzimto pusi,
Un svētā klusībā, lai 
lūdzam Dievu:
Ļauj dzīvot mūsu 
zemei tā, kā klājas,
Liec, lai ir mazāk 
neauglīgu nievu,
Lai esam un lai 
jūtamies kā mājās.
/J.Osmanis/

Ziemassvētki ir 
laiks, kad ap-

stāties un būt kopā ar 
saviem mīļajiem. Tikai 
esot blakus, mēs varam 
saredzēt un sadzir-
dēt, kas rūp cilvēkiem 
mums līdzās. Tā ir uz-
manība un atbalsts, ko 
varam dāvāt, tikai esot 
kopā. Novērtēsim visu 
labo, kas mums dots, 
priecāsimies, cerēsim 
un strādāsim pēc labā-
kās sirdsapziņas!

Novēlam ikvienam 
Krustpils novada ie-
dzīvotājam atrast laiku 
apstāties, iegūt iekšējo 
mieru, pārliecību par 
saviem spēkiem un 
ticību labajam! Ziemas-
svētku brīnums mums 
atgādina, ka mums 
visiem jāatceras būt kā 
viena tēva bērniem. Šī 
dievišķā mīlestība, ko 
Ziemassvētki mums 
pasludina, ienāk cilvē-
ka sirdī kā gaisma, kā 
miers un kā apskaid-
rība. 

Lai katram no mums 
sirdī gaiši, miera un mī-
lestības pilni šie svētki 
un nākamais gads nāk 
ar jaunu enerģijas vilni! 
Lai nepietrūkst sapņu, 
ko piepildīt, mērķu, 
uz kuriem tiekties un 
darbu, kas dod ganda-
rījumu! 

Krustpils novada 
pašvaldība

Noslēdzošais Simtgades pārgājiens notiks 
Sūnu apkārtnes meža masīvos
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils nova-
da pašvaldības domes 2018.  gada 
19.  septembra lēmumu (sēdes pro-
tokols Nr.  9, 10.  punkts). PRECIZĒTI 
ar Krustpils novada pašvaldības 
domes 2018.  gada 21.  novembra 
lēmumu (sēdes protokols Nr.  12, 
3.  punkts).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu, Sa-
biedriskā transporta pakalpojumu 
likuma 14. panta trešo daļu, Minis-
tru kabineta 27.06.2017. noteikumu 
Nr. 371 „Braukšanas maksas atvieg-
lojumu noteikumi” 13. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

braukšanas maksas atvieglojumus 
un kārtību, kādā Krustpils novada 
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 
kompensē pārvadājumus ar per-
sonīgo transportu un sedz brauk-
šanas izdevumus par sabiedriskā 
transportlīdzekļa izmantošanu, 
kas saistīti ar braucieniem mācību 
gadā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ Krustpils nova-
da administratīvajā teritorijā dek-
larētajiem vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem (turpmāk 
– izglītojamie), kuri iegūst izglītību 
pašvaldības izglītības iestādēs.

2. Pārvadājumus ar personīgo 
transportu kompensē un brauk-
šanas izdevumus sedz ņemot vērā 
Ministru kabineta noteikto mācību 
gada un mācību semestru sākuma 
un beigu laiku.

II. Braukšanas izdevumu 
kompensēšana 
vispārējās 
pamatizglītības 
iestādēs (1.–9. klase) 
izglītojamiem

3. Vispārējās pamatizglītības 
iestādēs izglītojamiem ir tiesības 
saņemt kompensāciju 100  % ap-
mērā par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz paš-
valdības pamatizglītības iestādei 
un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pa-
sažierus reģionālās nozīmes mar-
šrutā.

4. Vispārējās pamatizglītības 
iestādēs izglītojamiem ir tiesības 
saņemt kompensāciju, ja izglītoja-
mā likumiskais pārstāvis veic izglī-
tojamā pārvadājumus uz pašval-
dības izglītības iestādi, izmantojot 
personīgo transportu maršrutos, 
kuros sabiedriskais transports 
nekursē vai nekursē atbilstošajos 
laikos un attālums līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai vai 
izglītības iestādei ir ne mazāks par 
3 km. Kompensācijas apmērs par 
degvielu ir par degvielas patēriņu 
7 litri uz 100 km.

III. Braukšanas 
izdevumu 
kompensēšana 
vispārējās vidējās 
izglītības iestādes (10.–
12. klase) izglītojamiem 

5. Vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs izglītojamiem ir tiesības 
saņemt kompensāciju 50  % ap-
mērā par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz vis-
pārējās vidējās izglītības iestādei, 
kura atrodas cita novada vai re-
publikas pilsētas pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, un atpakaļ, 
ja Krustpils novada vispārējās vidē-
jās izglītības iestādes šādas prog-
rammas nepiedāvā, un ja izmanto 
sabiedrisko transportlīdzekli, kas 
pārvadā pasažierus reģionālās no-
zīmes maršrutā. 

6. Vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs izglītojamiem ir tiesības 
saņemt kompensāciju 50  % ap-
mērā, ja izglītojamā likumiskais 
pārstāvis veic izglītojamā pārva-
dājumus Krustpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā, izmantojot 
personīgo transportu maršrutos, 
kuros sabiedriskais transports 
nekursē vai nekursē atbilstošajos 
laikos un attālums līdz tuvākajai 
sabiedriskā transporta pieturai vai 
izglītības iestādei ir ne mazāks par 
3 km. Kompensācijas apmērs par 

degvielu ir par degvielas patēriņu 
7 litri uz 100 km.

7. Izņēmuma kārtā vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs izglītoja-
miem ir tiesības saņemt kompen-
sāciju 100  % apmērā par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā 
no dzīvesvietas Krustpils novada 
administratīvajā teritorijā līdz Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolai, ja 
izmanto sabiedrisko transportlī-
dzekli, kas pārvadā pasažierus re-
ģionālās nozīmes maršrutā.

IV. Braukšanas 
izdevumu 
kompensēšanas kārtība

8. Uzsākot mācību gadu vai ie-
stājoties mācību iestādē, izglīto-
jamā likumiskie pārstāvji iesniedz 
iesniegumu par braukšanas izde-
vumu kompensēšanu attiecīgajā 
pašvaldības pagasta pārvaldē. 

9. Braukšanas izdevumu kom-
pensēšanai par iegādātajām 
braukšanas biļetēm ir šāda kārtība:

9.1. līdz mēneša 10.  datumam 
izglītojamā likumiskie pārstāvji 
iesniedz attiecīgajā pagasta pār-
valdē vai izglītības iestādē brauk-
šanas biļetes par iepriekšējos mē-
nešos, bet ne vairāk kā par trim 
mēnešiem, i zmantoto sabiedrisko 
transportlīdzekli. Braukšanas biļe-
tes pielīmē uz lapas hronoloģiskā 
secībā, uz kuras norāda izglītojamā 
vārdu,   uzvārdu,   izglītības iestādi, 
maršrutu un biļešu izdevumu kop-
summu cipariem un vārdiem;

9.2. attiecīgās pagasta pārvaldes 
vai izglītības iestādes vadītājs pār-
bauda biļešu datuma un maršruta 
atbilstību izglītojamā faktiskajam 
izglītības iestādes apmeklējumam, 
par ko tiek izdarīta apstiprinājuma 
atzīme;

9.3. kompensāciju par braukša-
nas izdevumiem izmaksā iesnie-
gumā norādītajai personai pašval-
dības pagasta pārvalžu kasēs, vai 
pārskaitot uz iesniegumā norādīto 
norēķinu kontu; 

9.4. kompensācija par brauk-
šanas izdevumiem tiek izmaksāta 

vienu reizi mēnesī divu nedēļu 
laikā no dokumentu iesniegšanas 
pagastu pārvaldēs par iepriekšē-
jiem mēnešiem;

9.5. kompensācija par brauk-
šanas izdevumiem tiek izmaksāta 
tikai par savlaicīgi iesniegtajām 
braukšanas biļetēm, kuras apstip-
rinājusi attiecīgā pagasta pārvalde 
vai izglītības iestāde. 

10. Braukšanas izdevumus par 
mēnešbiļeti vai abonementa karti 
izglītojamajam pašvaldība apmak-
sā pēc izglītojamā likumiskā pār-
stāvja iesnieguma saņemšanas at-
tiecīgajā pagasta pārvaldē vai izglī-
tības iestādē. Iesniegumā norāda 
izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītī-
bas iestādi, maršruta autobusu, kā 
arī autobusa pieturas nosaukumu 
(iekāpšanai – izkāpšanai), maršru-
tam, ar kuru skolēns nokļūst līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ.

11. Izglītojamā likumiskie pār-
stāvji abonementa kartes nomai-
ņas vai atjaunošanas, dublikāta 
izgatavošanas gadījumā apmaksā 
radušos izdevumus pašvaldībai 
saskaņā ar sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniedzēja noslēgto 
līgumu un izrakstīto rēķinu.

12. Ja izglītojamā likumiskie 
pārstāvji veic izglītojamā pārva-
dājumus saistošo noteikumu 4. un 
6. punktā noteiktajā kārtībā, attie-
cīgā pagasta pārvalde ar izglītoja-
mā likumisko pārstāvi slēdz vieno-
šanos, piemērojot šajos saistošajos 
noteikumos noteikto braukšanas 
izdevumu atlīdzināšanas kompen-
sāciju. 

13. Ja izglītojamā likumiskie pār-
stāvji veic vairāku skolēnu pārva-
dājumus, braukšanas izdevumus 
aprēķina, nepārsniedzot šo saisto-
šo noteikumu braukšanas izdevu-
mu kompensēšanas apmēru neat-
karīgi no pārvadājamo izglītojamo 
skaita. 

VI. Noslēguma 
jautājums

 14. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Krustpils novada pašvaldības 
2013. gada 12. jūnija saistošos no-

teikumus Nr. 2013/10 “Par kārtību, 
kādā Krustpils novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus vispā-
rējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu izglītoja-
miem”. 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 
Lai ieviestu vienlīdzīgus no-

teikumus braukšanas izdevumu 
apmaksai visiem pašvaldības izglī-
tības iestāžu izglītojamiem, nepie-
ciešams pieņemt jaunus saistošos 
noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību un apmēru, kādā Krustpils no-
vada pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus izglītojamiem, ņemot 
vērā to, ka pašvaldības izglītības 
iestādes atrodas ne tikai novada 
administratīvajā teritorijā, bet vēs-
turiski viena pašvaldības izglītības 
iestāde – Krustpils pamatskola at-
rodas pašreizējā pilsētas teritorijā, 
kaut gan vēsturiski tā bija Krustpils 
pagasta teritorija.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 

Uz budžetu ietekme ir nebūtis-
ka. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības terito-
rijā. 

Ietekmes nav.
5. Informācija par administra-

tīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu izpildi no-

drošina Krustpils novada pašval-
dības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Konsultācijas nav notikušas. 
Saistošie noteikumi tiks publicēti 
pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Krustpils Novadnieks” un 
Krustpils novada pašvaldības mā-
jaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs 

K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/11 
„Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”

Šī gada 17. novembrī, 
dienā pirms Latvijas simt-
gades, Mežāres kultūras 

namā notika svinīgā Krust-
pils novada iedzīvotāju ap-
balvošanas ceremonija un 

koncerts.
Kopumā tika apbalvots 

31 novada iedzīvotājs – ar 

goda rakstiem tika apbal-
voti Andris Felss, Mārīte 
Pole un Vija Stiebriņa, savu-
kārt ar atzinības rakstiem 
– Dzintars Kalniņš, Aina 
Grišāne, Raisa Dzene, Ilga 
Lindāne, Zigurds Adamo-
vičs, Jānis Mazuls, Larisa un 
Nikolajs Bogdanovi, Aus-
ma Žūriņa, Skaidrīte Bēr-
ziņa, Rasma Rācene, Anita 
Putka, Vija un Dainis Lapiņi, 
Gundars Kalve, Sandra Ka-
ļeiņikova, Pēteris Gravāns, 
Inese Bramane, Iveta Ozo-
liņa, Gvido Anšmits, Sanita 
Kalniņa, Inga Zālīte, Ruta 
un Ainārs Lipšas, Dzintra 
Mežāka, Ineta Vīksna, Uldis 
Zirnītis un Inese Graudu-
ma. 

Pasākuma svinīgo daļu 
vadīja Dailes teātra aktieris 
Dainis Grūbe un Nacionālā 
teātra aktrise Maija Dovei-
ka. Pasākumā tika parādīta 
arī jaunā Krustpils novada 
fi lma, kā arī prezentmateri-
āls “Toreiz un tagad” – pa-
gastu ievērojamāko vietu 
un objektu salīdzinājums 
pagājušajā gadsmitā un 
šodien. 

Pēc apbalvošanas cere-
monijas notika koncerts, 
kurā uzstājās Ieva Parša, 
Valdis Muktupāvels un Rī-
gas saksafonu orķestris, 
Atašienes bērnu deju ko-
lektīvs «Zvirbulēni» un Va-
riešu bērnu kolektīvs «Za-
ķēni». 

Pēc svinīgās ceremoni-
jas un koncerta visi svētku 
viesi bija aicināti skatīties 
ārā krāšņo salūtu. Savukārt 
pēc tam, apbalvotie tika 
aicināti uz svinīgu pieņem-
šanu pie Krustpils novada 
domes priekšsēdētāja Kār-
ļa Pabērza. 

Paldies visiem darbarū-
ķiem, kas bija iesaistījuši 
savu artavu šajā skaistajā 
pasākumā, tāpat paldies 
novada iedzīvotājiem un 
viesiem par klātbūtni skais-
tajā pasākumā!

Monika Kauranena

Krustpils novada 

pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

“Krustpils novads simtgades zvaigznājā” Mežāres kultūras namā
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No 2018.gada 3.decem-
bra noteiktas izmaiņas auto-
busu kustības sarakstos: 

Maršrutā Nr.6933 Pļavi-
ņas– Spuņģēni – Jēkabpils 
– Pļaviņas:

Pļaviņas – Spuņģēni – 
Jēkabpils kursēs pl.7:00; 
pl.15:30* un 17:00* no Pļavi-
ņu dzelzceļa stacijas lauku-
ma (līdz šim pl.7:00, pl.14:15 
un pl.15:25);

Jēkabpils – Spuņģēni – 
Pļaviņas pl.14:40*, pl.16:00* 
un 17:40 no Jēkabpils auto-
ostas (līdz šim pl.17:10 no 
Spuņģēniem).

No Jēkabpils iedzīvotāji 
var braukt uz Krustpils pa-
gastu, izmantojot maršrutus 
Jēkabpils – Rīga, kas kursē 
pl.8:05 no Jēkabpils un Jē-
kabpils – Pļaviņas – Mado-
na, pl.11:10 no Jēkabpils, un 
piestāj pieturvietās: Spuņ-
ģēni, Salupe, Leināni un Pļa-
viņu ģimnāzija. 

Jēkabpils virzienā iespē-
jams nokļūt ar maršrutu 
Madona – Pļaviņas – Jēkab-
pils pl 14:30 no Pļaviņām ar 
pieturvietām: Pļaviņu ģim-
nāzija, Leināni, Salupe un 
Spuņģēni.

Nr.  Pieturvieta Atiet Atiet* Atiet*

1 Pļaviņas 7.00 15.30 17.00
2 Pļaviņu ģimnāzija 7.03 15.33 17.03
3 Gostiņi I 7.07 15.37 17.07
4 Leināni 7.10 15.40 17.10
5 Salupe 7.13 14.43 17.13
6 Tiltnieki 7.17 15.47 17.17
7 Spuņģēni 7.20 15.50 17.20
8 Zvidzāni 2 7.23 15.53 17.23
9 Kurzemes iela 7.28 15.58 17.28
10 Jēkabpils AO 7.30 16.00 17.30

Nr.  Pieturvieta Atiet* Atiet* Atiet

1 Jēkabpils AO 14.40 16.00 17.40
2 Ventas iela 14.43 16.03
3 Kurzemes iela 14.45 16.05 17.42
4 Zvidzāni 2 14.50 16.10 17.47
5 Spuņģēni 14.53 16.13 17.50
6 Tiltnieki 14.56 16.16 17.53
7 Salupe 15.00 16.20 17.57
8 Leināni 15.03 16.23 18.00
9 Gostiņi I 15.06 16.26 18.03
10 Pļaviņu ģimnāzija 15.10 16.30 18.07
11 Pļaviņas 15.13 16.33 18.10

Pasažieru ievērībai!

* Kursē mācību laikā, nekursē svētku dienās

SIA “JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS”

pasažieru pārvadājumu daļa

Pateicoties Krustpils 
novada domes organi-
zētajam projektu kon-
kursam „Krustpils nova-
da pašvaldības atbalsts 
nevalstisko organizāciju 
projektiem”, Kopienas ini-
ciatīvu atbalsta biedrība 
„Dzirnakmens” Krustpils 
novada Vīpes pagastā ir 
realizējusi sabiedrībai no-
zīmīgu projektu    “Es sap-
ni par dzimteni pagalvī 
likšu …”.

Projekta ietvaros, cie-
matā esošais piemiņas ak-
mens represētajiem tika 
pārvietots tālāk no ielas 
braucamās daļas, iestādī-

ti košumkrūmi, ziemcie-
tes u.c. dekoratīvie augi, 
nomulčēta apstādītā te-
ritorija. Rezultātā tika sa-
kārtota un labiekārtota 
teritorija un izveidots pie-
vilcīgs vides objekts.

Projekta kopējās izmak-
sas ir EUR 1009.51, pašval-
dības piešķirtais finansē-
jums EUR 729.70

Liels paldies iedzīvo-
tājiem, kuri piedalījās 
projekta realizācijā, vei-
cot sagatavošanas dar-
bus.   Paldies arī vietējiem 
uzņēmējiem: SIA Meža 
Rasas – par teritorijas ap-
zaļumošanas projekta izs-

trādi un darbu veikšanu, 
SIA Ķiķaukas – par piemi-
ņas akmens pārvietošanu, 
zemnieku saimniecībai 
Vīpīte – par transporta 

pakalpojumu sniegšanu. 
Kopā mēs varam daudz!
 Biedrības “Dzirnakmens” 

valdes locekle 

Ineta Šeinova

Vīpes pagastā realizēts sabiedrībai nozīmīgs projekts 
“Es sapni par dzimteni pagalvī likšu…” 

Izsoles
• Krustpils novada dome 

trešā izsolē, ar augšupejošu 
soli, pārdod automobili VW 
TRANSPORTER, 1. reģistrā-
cijas datums 24.05.2005., 
valsts reģistrācijas numurs 
JJ804, noskrējiens 316695 
km. 

Izsoles sākumcena – 
EUR 1140, 

Izsoles nodrošinājums – 
10% no sākumcenas, 

Dalības maksa – EUR 15, 
Izsoles solis – EUR 100. 
Izsole notiks 2018.gada 

13. decembrī plkst. 10.00 
Krustpils novada domē, 
norādītā telpā/ sēžu zālē, 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1)
elektroniski uz e-pastu: 
ilze.stupane@krustpils.lv, 
nākamā dienā pēc sludinā-

juma publikācijas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis”, līdz 2018. gada 12. 
decembrim plkst. 17.00. 
Ar izsoles nolikumu var 
iepazīties tīmekļa vietnē: 
http://www.krustpils.lv.”

Krustpils novada paš-
valdība pārdod auto-
mašīnu ŠKODA OCTA-
VIA, 1. reģistrācijas gads 
11.12.2006., reģistrācijas 
numurs: GG 6621, VIN TM-
BEF21Z972086114, trans-
portlīdzekļa reģistrācijas 
apliecība AF 2357368 par 
800 EUR, t.sk.PVN.

• Krustpils novada dome  
atklātā mutiskā izsolē, ar 
augšupejošu soli pārdod 
šādus nekustamos īpašu-
mus:

1. zemes vienību ar ka-

dastra Nr. 5668 003 0103, 
“Meždārzi 7”, Krustpils pa-
gasts, Krustpils novadā, 
0.1033 ha platībā, sākum-
cena 1260 EUR;

2. zemes vienību ar ka-
dastra Nr. 5676 0024 0005, 
“Vīcupēni”, Mežāres pa-
gasts, Krustpils novadā, 
6.98 ha platībā, sākumcena 
14610 EUR

Izsoles notiks: Krustpils 
novada pašvaldībā, adresē: 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 
2019. gada 10. janvārī, sa-
nāksmju zālē A7, Rīgas iela 
150a, Jēkabpils. 

Tālrunis uzziņām 

65237625, 

ar izsoles nolikumu var 

iepazīties tīmekļa vietnē: 

http://www.krustpils.lv

Biedrība „InSpe” ir pabei-
gusi projekta “Bērnu auto-
skolas apmācības laukuma 
izveide” (Nr.17–05–AL24–
A019.2203–000008) reali-
zāciju.

Projekts 2017. gadā tika 
iesniegts un apstiprināts 
Biedrības Lauku partnerība 
„Sēlija” izsludinātā atklātā 
projektu konkursa ietvaros 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākuma 
19.2 “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējas attīstības stra-
tēģiju” aktivitātes 19.2.2 
“Vietas  potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” 6. rīcībā 
„Draudzīga un atbalstoša 
dzīves vide”. Projekta ko-
pējās izmaksas – 19 347,10 
EUR, publiskais Lauku at-
balsta dienesta fi nansē-
jums – 17 412,39 EUR, 1 
934,71 EUR Krustpils nova-
da pašvaldības līdzfi nansē-
jums. Būvdarbus veica SIA 
“ALBI GROUP”.

Projekts tiek īstenots ar 
mērķi izveidojot jaunu bēr-
nu autoskolas apmācības 

laukumu, radīt at-
bilstošu vidi bērnu 
aktīvai atpūtai un 
apmācībām, kva-
litatīva un droša 
brīvā laika pava-
dīšanai un vese-
līga dzīvesveida 
popularizēšanai. 
Tādējādi piedāvā-
jot jaunu pakal-
pojumu mazajiem 
Kūku pagasta, kā 
arī Krustpils nova-
da iedzīvotājiem un 
viņu vecākiem. Iespē-
ju pilnveidot savas 
velo un autobraukša-
nas prasmes, apgūt 
satiksmes noteiku-
mus, aktīvi atpūsties 
svaigā gaisā. Rezultā-
tā ir izbūvēts bruģak-
mens laukums, uzstā-
dīti soliņi, atkritumu 
tvertne, velo statīvs, 
kā arī iegādātas trīs 
bērnu elektromašī-
nas, pārvietojamas 
ceļazīmes un luksofori.

Šī gada 2. novembra 
pēcpusdienā,   ofi ciāli, ar 
lentes pārgriešanu, notika 

laukuma atklāšana. Lentes 
pārgriešanā piedalījās un 
pēc tam arī svinīgās uzru-
nas teica Krustpils novada 

domes priekšsēdētājs Kār-
lis Pabērzs, Kūku pagasta 
pārvaldes vadītājs Dzintars 
Kalniņš, Viduslatvijas re-

ģionālā lauksaimniecības 
pārvaldes vadītāja Gunta 
Žilde, SIA “ALBI GROUP” 
valdes loceklis Aleksandrs 
Birznieks. Atklāšanas pasā-
kumā piedalījās Valsts po-
licijas pārstāvji. Valsts poli-
cijas inspektore Diāna Stiv-
riņa pastāstīja bērniem par 
drošību uz ielas un braucot 
ar velosipēdu. Pēc uzru-
nām pasākuma dalībnie-
kiem bija iespēja apskatīt, 
aptaustīt un arī izvizināties 
ar elektromašīnām.

Liels prieks ka Krustpils 
novada Kūku pagasta Kū-
kās tiks izveidots jauns 

brīvā laika pavadīšanas ob-
jekts!

Paldies projekta atbalstī-
tājiem un fi nansētājiem!

Paldies visiem, kas pie-
dalījās projekta realizēšanā 
un atklāšanas pasākumā!

 Biedrības “InSpe” valdes 

locekle Jeļena Hnikina

Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai 
pieejams Eiropas 

Komisijas tīmekļa 
vietnē: http://ec.europa.

eu/agriculture/rural–
development–2014–2020/

index_lv.htm

Biedrība “InSpe” veiksmīgi realizē ELFLA atbalstīto projektu Kūkās

 IEDZĪ-
VOTĀJU 
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 jāzva-
na pa tālruni 110
Neatliekamajai medi-
cīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 
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Kultūras ministrijas inicia-
tīva Latvijas skolu jaunatnei 
“Skolas soma” ir uzņēmusi 
apgriezienus. Visi Latvijas 
skolēni aktīvi apmeklē kul-
tūras pasākumus, muzejus, 
iepazīst klātienē dabas un 
kultūras vērtības. Arī mēs, 
Brāļu Skrindu Atašienes vi-
dusskolas skolēni, izman-
tojām šo piedāvājumu un 
12. novembrī visi devāmies 
braucienā uz Līvānu kultū-

ras centru uz koncertprog-
rammu “Ceļš”. 

Šis bija lielisks muzikāls 
ceļojums pa Latvijas vēstu-
res līkločiem. Koncertā pie-
dalījās solisti Māra Upmane- 
Holšteina un Marts Kristiāns 
Kalniņš, koris “Sōla” un tās 
vadītājs Kaspars Ādamsons. 
Koncertprogrammu vadīja 
Karina Bērziņa un, lai kon-
certu padarītu mūsdienī-
gāku, par videoprojekcijām 

rūpējās Gita Straustiņa. 60 
minūšu laikā mēs izceļo-
jām caur Latvijas simtgades 
līkločiem, apstājoties pie 
svarīgākajiem valsts notiku-
miem. Koncertā skanēja gan 
slavenā J.Vītola “Gaismas 
pils”, gan U.Stabulnieka “Tik 
un tā” un citas tautā populā-
ras un mīlētas melodijas. 

Klausoties tik dažādos 
mūzikas skaņdarbus, mēs 
sapratām, ka vēsturi var ie-

pazīt arī caur mūziku. Tā bija 
īpaša vēstures stunda pirms 
simtgades, kas ievadīja 
Tēvzemes nedēļu un lieliski 
noskaņoja mūs svētkiem. 
Paldies programmas “Ceļš” 
veidotājiem un īpašs pal-
dies Kultūras ministrijai par 
iniciatīvu “Skolas soma”. 

Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas Skolēnu 

parlamenta vārdā 

Diāna Gabranova 

Bērni pirmsskolas vecu-
mā ir ļoti zinātkāri, tāpēc 
viņi veic pirmos eksperi-
mentus un novērojumus 
dabā, aizrautīgi meklē un 
atklāj cēloņsakarības, sāk 
uzdot vairāk jautājumu 
un tas nozīmē, ka viņiem 
jau piemīt pētnieciskās 
prasmes, kuras vēl ir jā-
pilnveido, jāattīsta. Lai to 
veiksmīgāk izdarītu, jā-
ņem vērā šī vecumposma 
attīstības īpatnības un 
pedagogam ir jāattīsta 
prasmes attiecīgajā brīdī 
izmantot bērna pozitīvās 
emocijas, tās ievirzot no-
darbības gaitā. 

Lai zinātkāre bērnos ne-
zustu, Variešu sākumsko-
las sagatavošanas grupas 
“Taurenīši” un “Pūcītes” 
devās ciemos uz Antū-
žu speciālo internātpa-
matskolu – kokapstrādes 
darbnīcu. Ienākot skolā, 
mēs sajutām sirsnīgu gai-
sotni – skolas darbinieku 
prieku, smaidu un silto uz-
ņemšanu. Kad noģērbām 
siltās drēbes, devāmies 
uz pašu galveno telpu 
pie brīnišķīgā skolotāja 
Viļa Sīļa. Skolotājs bija ļoti 
sagatavojies – visi koka 
darbi bija salikti tā, lai 
pirmsskolas bērni tos var 
aplūkot un aptaustīt. Vilis 
Sīlis mums pastāstīja par 
koka īpašībām, par koka 
otrreizējo pārstrādi un pū-
lēm, lai taptu radoši darbi. 
Antūžu speciālās inter-
nātpamatskolas audzēkņi 
veido dažādus koka izstrā-
dājumus – karotes un ci-
tus virtuves piederumus, 
helikopterus un mašīnu 
modeļus, gleznas un dau-
dzus citus koka priekšme-
tus. Pirmsskolas bērni bija 
sajūsmā par transportlī-

dzekļiem un, protams, par 
izglītojušajām spēlēm. 

Laiks paskrēja nemanot. 
Ekskursijas noslēgumā 
mums tika ierādīta telpa, 
kurā atradās liels galds, 
daudz krēslu un kā pār-
steigums bija sagatavotsa 
cienasts bērniem. Bērni 
bija ļoti priecīgi, ka pēc 
koka darbu apskates ve-
rēja atpūtināt savas mazās 
kājiņas un palutināt izsal-
kušos vēderiņus.

Ekskursijas laikā sapra-
tām, ka ikviens pašu ro-
kām izgatavotais priekš-
mets stiprina audzēkņu 
ticību savām spējām un 
palīdz apzināties, ka mēs 
katrs dodam pasaulei kaut 
ko labu un skaistu. Vieso-
šanās citā  skolā aicina iz-
vērtēt savu darbību, smel-
ties jaunas idejas. Ikviens 
no mums projām devās 
bagātinājis savu pieredzi 
jaunām idejām un pozitī-
vā noskaņojumā.

Bija patīkami apzinā-
ties, ka mūsu novadā ir 
skola, kura izglīto zinošus 
un uzņēmīgus audzēk-
ņus, kuri nebaidās riskēt 
un eksperimentēt. Gri-
bam pateikties Antūžu 
speciālās internātpamat-
skolas direktoram Ziedo-
nim Ozoliņam, direktora 
vietniecei audzināšanas 
darbā Inesei Fokičevai un 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotājam Vilim Sīlim par 
interesanto un saturīgo 
ekskursiju, padomiem un 
ieteikumiem, bet kolektī-
vam novēlēt izturību un 
radošu pieeju jaunu ideju 
īstenošanā!

 Sagatavošanas grupu 

audzinātājas:

Līga Garkalne,

Alla Šulja

Šī gada oktobrī Krustpils 
pamatskolā viesojās divas 
Krustpils novada Jēkabpils 
reģionālās partijas depu-
tātes Aija Vetere un Elīna 
Serkova. Deputātes uz sko-
lu uzaicināja skolas Vecāku 
padome, lūdzot novadīt 
kādu interesantu stundu 
vecāko klašu skolēniem.

A.Vetere vadīja mūzikas 
stundu 9. klasei un mate-
mātiku 8. a un 8. b klasēm. 
Matemātikā ar astotajām 
klasēm A.Vetere runāja par 
statistiku, sīkāk stāstot par 
to, kas tas ir.

„Savā laikā pati esmu bi-
jusi skolā un arī strādājusi 
tajā. Man likās pozitīvi, ka 
varu izmantot šo iespēju 
un, manuprāt, arī skolē-
niem ir interesanti izjust 
to sajūtu, kad stundu vada 
kāds cits cilvēks, kas vairs 

nedarbojas šāda tipa sfērā,” 
skaidro A. Vetere “Izvēlējos 
tieši šos priekšmetus, jo tos 
piedāvāja priekšmetu sko-
lotājas. Neuzskatu tos par 
saviem mīļākajiem priekš-
metiem, tomēr matemātika 
man bija tuvāk. Kaut gan, 
manuprāt, grūtāk bija sko-
lēniem.”

Stundā skolēniem bija ie-
spēja parādīt savas zināša-
nas, un to, ko viņi ir guvuši šī 
mācību gada laikā. Mūzikā 
skolēni ar deputāti runāja 
par dažādiem mūzikas žan-
riem, tādiem kā šansons, 
balāde, noktirne, romance, 
serenāde. Skolēni stundas 
laikā klausījās vienu melo-
dijas piemēru katram žan-
ram un izteica par to savas 
domas, tādejādi veidojot 
dialogu ar A.Veteri.

„Manuprāt, ir labi, kad 

pedagogi mainās, tad ir ci-
tas sajūtas. Nav tā kā katru 
reizi stundā, šoreiz es ne-
zināju, ko gaidīt un tāpēc 
bija vēl interesantāk. Kad 
stundu vada cits pedagogs, 
ir interesanti uzzināt viņa 
domas par mācību tēmu, 
var iemācīties kaut ko citu. 
Patika novērot, kā Aija Ve-
tere pielāgojās mums. Bija 
prieks, ka viņas acīs nevarē-
ja redzēt uztraukumu,” atzi-
na 9. klases skolniece Lana 
Marcinkeviča.

E. Serkova 8. a un 7. a kla-
ses skolēniem stāstīja par 
reklāmu, tās nozīmi, veido-
šanu un kādi ir galvenie pa-
matnoteikumi, lai reklāma 
piesaistītu cilvēku uzmanī-
bu. Savukārt 9. klases skolē-
nus deputāte iepazīstināja 
ar pašvaldības darbu, fi nan-
šu plānošanu utt.

Deputātei Serkovai, līdzī-
gi kā A. Veterei, jau iepriekš 
bijusi pieredze saskarsmē 
ar jauniešiem. “Esmu sadar-
bojusies ar Jēkabpils   jau-
niešiem, kā arī lasījusi sko-
lēniem dažādas lekcijas, kas 
man ļoti patika. Tieši tādēļ 
nolēmu piekrist un iepazīt 
arī Krustpils novada jaunie-
šus,” stāsta E. Serkova. “Par 
cik man bija divas tēmas un 
pieredze pedagoģijā šādās 
klasēs nav liela, biju satrau-
kusies par savu prasmi no-
turēt skolēnu uzmanību, lai 
jaunieši mani noklausītos 
līdz galam. Tas man tiešām 
sagādāja lielākās grūtības.”

Tāpat abas deputātes 
atzina, ka lai gan pirms 
došanās uz skolu ir bijis 
uztraukums, pēc stundām 
gandarījums un prieks par 
mūsdienu jauniešiem bijis 
krietni lielāks. A. Vetere sa-
cīja: “Man prieks, ka skolēni 
ir atklātāki, atvērtāki, jo mēs 
savā laikā skolā vairāk klau-
sījāmies, un tāpēc man ļoti 
patika, ka bērni prot vest 
dialogu, līdz ar to padarot 
stundas interesantākas.”

Līdzīgās domās bija arī 
E. Serkova: “Man ļoti patika 
jaunieši, ko šodien sasta-
pu, tas, kā viņi domā. Šie 
jaunieši domā plaši un tikai 
plaši skatoties, domājot, ir 
iespēja augt uz priekšu un 
attīstīties.”

 9. klases skolniece

Diāna Cakule

Atašiene ceļā ar “Skolas somu” Variešu sākumskolas 
sagatavošanas grupu 
mācību ekskursija 
uz Antūžu speciālo 
internātpamatskolu

Krustpils pamatskolā viesojas 
novada deputātes 
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Oktobra nogalē Antūžu 
speciālās internātpamat-
skolas kolektīvs saņēma 
ielūgumu. Latviešu kul-
tūras biedrība „Saime” 
Štutgartē un 60 Eiropas 
latvieši no 7 Eiropas val-
stīm aicināja mūsu skolē-
nus bez maksas apmeklēt 
dziesmu spēles „Eslinge-
na” ģenerālmēģinājumu. 
Organizatori vēlējās radīt 
svētkus un dāvināt šo iz-
rādi bērnu namu bērniem, 
jauniešiem, veco ļaužu 
pansionātu iedzīvotājiem 
un tiem, kuriem citādi ir 
ļoti grūti vai neiespējami 
apmeklēt kultūras pasā-
kumus.

Tēvzemes nedēļas ie-
skaņā 2018. gada 10. no-
vembrī mūsu skolas labā-
kie vecāko klašu skolēni 
devās uz Rēzekni, lai Lat-
gales vēstniecībā GORS 
noskatītos dziesmu spēli 

„Eslingena”.
„Eslingena” ir ārzemēs 

uzvestā dziesmu spēle 
– mūzikls. Tas ir trimdas 
latviešu stāsts. Dziesmu 
spēles – mūzikla autori ir 
„Čikāgas piecīšu” solists 
A. Legzdiņš, Emmy balvas 
laureāte L. Ritmane un 
A. Ritmanis. Mūzikls pirmo 
iestudējumu piedzīvojis 
vairāk nekā pirms 10 ga-
diem, tad vēlreiz pirms 
pāris gadiem. Šis dziesmu 
spēles uzvedums tapis 
speciāli 2017. gadā Vāci-
jā, Eslingenā notikušajam 
pasākumam „Eslingenas 
Dziesmu svētkiem 70!”

Mūsu skolēniem bija ie-
spēja piedzīvot stāstu par 
latviešu likteņiem, dzīvi un 
darbu vienā no lielākajām 
bēgļu nometnēm pēckara 
gados Vācijā, Eslingenā. 
Sabiedriskā dzīve, mīlestī-
ba un ilgas pēc dzimtenes 

izskanēja dziesmās. Tik 
krāšņu un aktieriem bagā-
tu izrādi lielākā daļa sko-
lēnu redzēja pirmo reizi. 
Daudzi arī Latgales vēst-
niecībā GORS bija pirmo 
reizi. Bērni priecājās par 
Rēzekni, skaisto mūziklu 
un iespēju redzēt kopā tik 
daudz ārzemju latviešu.

Mēs sakām lielu paldies 
Latviešu kultūras biedrī-
bai „Saime” un visiem 60 
Eiropas latviešiem, kas 
veidoja šo izrādi!   Paldies 
personīgi biedrības „Sai-
me” vadītājai un apbal-
vojuma „Laiks Ziedonim” 
saņēmējai Laurai Putānei!   
Lai veiksme un jaunas ide-
jas turpmākajam darbam!

I.Fokičeva

Šī gada 27. oktobra diev-
kalpojums Unguru evaņ-
ģēliski luteriskajā baznīcā 
bija īpašs – reizē gan Pļaujas 
svētku, gan atjaunotās drau-
dzes 25 gadu jubilejas, gan 
dievnama 190 gadu jubile-
jas dievkalpojums. Baznīcas 
sakristejā pulcējās Unguru 
draudzes locekļi un viņu 
draugi no Krustpils evaņģē-
liski luteriskās draudzes. Ju-
bilejas dievkalpojumu vadī-
ja LELB Daugavpils diecēzes  
bīskaps Einārs Alpe. Viņš arī 
iesvētīja Unguru baznīcas 
atjaunoto sakristeju.

Pēc dievkalpojuma notika 
sadraudzības brīdis pie tējas 
galda. Bīskaps Einārs Alpe 
aicināja atcerēties un pa-
domāt par to, kā bija toreiz, 
atjaunojot draudzi. Kas bija 
labākais? Kas grūtākais? Un 
kas ir labākais šodien? Kas 
grūtākais? Atbildes uz šiem 
jautājumiem ir rodamas kat-
ra draudzes locekļa klusās 
pārdomās, tās ir tik dažādas...

Raiti ritēja atmiņu kamo-
lītis. Jau 25 gadi pagājuši 
kopš tā laika, kad Medņu 
ciemata Rubeņsalas iedzīvo-

tāja Elvīra Ozoliņa apmeklē-
ja vietējos cilvēkus, uzrunāja 
pievienoties draudzei, vei-
doja sarakstus, apzinot, kuri 
būs kristāmie, kuri iesvētā-
mie, kuri laulājamie. Elvīra 
Ozoliņa bija arī atjaunotās 
draudzes pirmā priekšniece. 
Toreiz kalpot draudzē piekri-
ta mācītājs Viktors Pārpucis. 
Unguru dievnams stāvēja, 
ieaudzis kokos, bez jumta, 
klona grīdu klāja biezs atkri-
tumu slānis. Un tad cilvēki 
pulcējās, rīkoja talkas, at-
brīvoja baznīcas mūrus no 
ieaugušajiem kokiem. Drau-
dzes pirmie dievkalpojumi 
notika Liepenes pamatsko-
lā, apmeklētāju bija daudz, 
jo cilvēki kā izslāpuši mek-
lēja garīgumu. Netrūka ap-
kārtnē arī to, kuri kaunināja, 
nosodīja, jo nepieņēma pār-
maiņas savā ciematiņā.

Šo 25 gadu laikā  ir daudz 
darīts baznīcas un tās ap-
kārtnes sakopšanā, saglabā-
šanā. Ir nodibināta biedrība 
„Augšistaba”, kuras  projekts 
ieguva līdzekļus, lai pilnībā 
atjaunotu sakristeju. Tagad 
dievkalpojumi notiek siltā 

un labiekārtotā telpā. Baz-
nīcas tornī atkal ir zvans. Ir 
izrakta aka, regulāri tiek sa-
kopta apkārtne un baznīcas 
mūru iekšpuse. Liels paldies 
jāsaka Jānim Lācim, kuru 
kādreiz, garām braucot, uz-
runāja Unguru dievnams. 
Kopš tā brīža Jānis Lācis ir ie-
guldījis ļoti daudz darba, lai 
baznīcas mūri būtu iekon-
servēti, neietu bojā. Lai šim 
darbīgajam cilvēkam Dieva 
svētība, spēks un veselība!

25 gadu laikā draudzei 
ir bijušas 3 priekšnieces – 
E.Ozoliņa, A.Jansone un 
I.Zālīte. Paldies Ingai Zālītei, 
kura   draudzes priekšnieces 
pienākumus nenogurstoši 
pilda jau 15 gadus!

Kad   1994. gadā pēkšņi 
mūžībā tika aizsaukts mācī-
tājs V.Pārpucis, par draudzes 
mācītāju kļūst Ēvalds Bēr-
ziņš. Jau 24 gadus Ē. Bērziņš 
ir mūsu mācītājs, kuram sa-
kām milzīgu paldies, vēlam 
izturību un spēku!

Kāds gan būtu Unguru 
dievnama un draudzes likte-
nis, ja Elvīra Ozoliņa nebūtu 
uzsākusi draudzes kopā pul-

cēšanu, tagad grūti pateikt. 
Pēc sadraudzības brīža pie 
tējas galda draudze apmek-
lēja arī E. Ozoliņas kapavie-
tu Bauru kapos un iededza 
svecītes, nolika ziedus, pie-
minot   atjaunotās draudzes 
pirmo priekšnieci.

Paldies Dievam par to, ka 
mums ir sava draudze un 
savs dievnams!

Paldies tiem, kuri ziedoju-
ši mūsu dievnama atjauno-
šanai!

Ikvienam līdzcilvēkam 
novēlam E.Treimaņa – Zvār-
guļa rindas, ar kurām pirmā 
draudzes priekšniece kād-
reiz mūs uzrunājusi:

„Lai mūsu vārdi tik stipri, 
ka citus stiprus dara!
Lai mūsu vārdi tik saldi, 
ka sirdis iepriecēt var!
Lai mūsu vārdi tik svēti, 
ka citus debesīs ceļ!
Lai mūsu vārdi tik dziļi, 
ka smeļ tos un neizsmeļ!”

 Unguru evaņģēliski 

luteriskās draudzes 

padomes vārdā Inese 

Fokičeva

No 15.11.2018 – 
22.11.2018 Variešu sākum-
skolas pirmsskolas bērni 
no grupām „Pelēni”, „Taure-
nīšī” un „Pūcītes” piedalījās 
skolas rīkotajā Labo darbu 
nedēļā.

Skolotājas kopā ar bēr-
niem vēlējās palīdzēt Jē-
kabpils dzīvnieku patvers-
mē dzīvojošajiem iemītnie-
kiem.

Bērnu vecāki bija ļoti at-
saucīgi un dāsni – ziedoja 
barību, segas, avīzes, man-
tiņas, siksniņas. 23.11.2018 
bērni ar pilniem maisiem 
devās ciemos pie dzīvnie-
kiem. Mūs sagaidīja laipna 

suņu un kaķu kopēja Tatja-
na, kura pastāstīja un izrā-
dīja kā dzīvo tur nonākušie 
kaķi un suņi. Patversmē 
dzīvo vairāk nekā 30 kaķu 
un 22 suņi, 2 mazi kucēni.

Bērniem bija prieks par 
iespēju nogādāt cienastu 
mūsu mazajiem draugiem. 
Kaķi atļāva bērniem sevi 
samīļot, paglaudīt, paspē-
lēties, kopā nofotografē-
ties. Suņus vērojām no at-
tāluma, jo visi bija voljērā.

Atvadoties bērni novē-
lēja dzīvniekiem atrast gā-
dīgus saimniekus un siltas 
mājas.
 Audzinātājas Ineta un Alla

Ar smaidīgām sejā, labu 
omu un prieku par ikga-
dējo saietu 24. novembrī 
Variešu kultūras namā sa-
brauca Antūžu, Medņu 
un Variešu seniori. Rosība, 
bērnu čalas priekštelpās 
liecināja, ka esam gaidīti.

Priecēja telpu nofor-
mējums ar latvisko rakstu 
zīmēm un Latvijas svētku 
simboliku. Siltumu izsta-
roja ne tikai uz galdiņiem 
plīvojošās sveču liesmiņas, 
bet arī kultūras darbinieces 
Anitas klātbūtne un rūpes 
par visiem dalībniekiem.

Nelielu koncertu sniedza 
Variešu pirmsskolas un sā-
kumskolas bērni. Paldies 
viņu vecākiem, pašiem 
bērniem un audzinātā-

jām Asjai, Līgai, Allai par 
emocionāliem priekšnesu-
miem.

Pēcpusdienas gaisotni 
ar patriotiskām un jestrām 
melodijām pieskandēja Lī-
venhofas muzikanti. Senio-
ri gan dziedāja līdzi, gan 
griezās deju ritmos, cik nu 
kurš spēja. Vakara izskaņā 
baudījām pagasta pārval-
des sarūpēto un Rajas iz-
cepto garšīgo dzimšanas 
dienas kūku. Atvadījāmies 
ar apņēmību, ka pēc gada 
atkal tiksimies.

Personīgi gribu visiem 
senioriem un līdzcilvēkiem 
vēlēt mierpilnu Adventa 
laiku, siltus un mīļus Zie-
massvētkus!

Astrīda Ozoliņa

Antūžu skolēni apmeklē 
izrādi „Eslingena” 

Atjaunotajai Unguru evaņģēliski 
luteriskajai draudzei 25, Dievnamam 190

Senioru pēcpusdiena 
aizvadīta valsts 
svētku noskaņās

Variešu sākumskolas 
bērni Labo darbu nedēļas 
ietvaros apmeklē Jēkabpils 
dzīvnieku patversmi

No Tevis tik daudz 
bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, 
tās nepazūd,
Mums atmiņās 
vēl ilgi kopā būt …

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NO
DAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

UPĪTE VILMA 
11.06.1930.– 
26.10.2018.

PROVORNAJA LŪCIJA 
05.05.1931.– 
28.10.2018.

FEDINS ANDREJS 
27.08.1965.– 
01.11.2018.

BĒRTIŅA LAUMA 
01.05.1950.– 
07.11.2018.

KOVAĻOVA JEĻENA 
08.03.1928.– 
19.11.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 
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“Mirklis pirms 100” Atašienē 

Tā šogad saucās mūsu 
valsts simtgadei veltītais 
koncerts, kas kultūras namā 
“Annas sāta” pulcēja lielus 
un mazus atašieniešus. Kad 
ārā novembra vējš purina 
kailos koku zarus un vaigos 
jau kniebj aukstums, ir tik 
labi šeit visiem kopā! Te, kur 
ir mūsu mājas, mūsu bērni, 
mūsu Tēvzeme.

Tēvzemes nedēļa Atašie-
nē sākās 10. novembrī ar 
Svēto Misi baznīcā, ar lāpu 

gājienu un brīnišķīgu Ti-
hovsku ģimenes  koncertu.

“Esam no Latvijas no-
vadiem austi”– šāds bija 
Tēvzemes nedēļas moto 
skolā.

12. novembrī Marinzejas 
pils sagaidīja savus iemīt-
niekus, tērpusies   svētku 
rotā. Staroja lielais karogs 
pils fasādē, un pagalmā 
acis priecēja pašu gatavoti 
cimdiņi. Skolas parlamen-
tārieši sveica visus svētku 

līnijā, uzsvēra, cik skaistā 
vietā mēs dzīvojam, un vē-
lēja skaistu svētku nedēļu.

13. novembrī  sadarbībā 
ar pagasta bibliotēku no-
pietns pasākums – tikšanās 
ar valodnieci no Ventspils 
Līgu Reiteri. Runājām un 
darbojāmies radošajās 
darbnīcās – “Glītrakstīšana”, 
“Valodas kultūra”, un vecāki 
kopā ar skolotājiem   iedzi-
ļinājās tēmā “Vārda spēks 
audzināšanā un sadzīvē.” 

Bija par ko padomāt.
15. novembrī notika kla-

šu prezentācijas par Kur-
zemi, Vidzemi, Zemgali, 
Latgali, Sēliju un mūsu gal-
vaspilsētu Rīgu. Par katru 
tik daudz var uzzināt, izpē-
tīt un interesanti pastāstīt 
citiem.

16. novembrī – svētku 
koncerts, kur kopā sanāca 
visi Atašienes pašdarbības 
kolektīvi, sākot ar maza-
jiem dejotājiem “Pelēniem”, 

līdz cienījama vecuma kun-
dzēm no deju kolektīva “Pī-
lādzītis”. Koncerta vadītāji 
Betija un Edijs izvija cauri 
raibajiem priekšnesumiem 
māju tēmu – to, kas mums 
katram ir dārgs – vecvec-
tēva celtā klētiņa, puķu 
dārzs, mammas ceptā 
plātsmaize.

Atašienes čaklās adītājas 
atsaucās aicinājumam un 
kopā “Annas sātā”  izveido-
ja ļoti skaistu cimdu izstā-

di “Bij’manā pūriņā simtu 
pāru raibu cimdu.” Kopā 
izstādē apskatāmi 100 dū-
raiņu pāri.

Paldies visiem, lieliem 
un maziem, kas iesaistījās 
svētku radīšanā!

Mūsu Latvija, mūsu 
zeme... labākā dāvana Tev 
esam mēs paši– ar savām 
labajām domām, labajiem 
darbiem un mīlestību.

 Atašienes vsk. skolotāja 

I.Mihaloviča

14. novembrī Mežāres 
pamatskola uzposusies un 
ietērpusies košā karmīn-
sarkanā un svinīgi baltā 
karoga krāsā, svinēja du-
bultus svētkus, jo ne tikai 
mūsu mīļajai Latvijai šogad 
ir skaista dzimšanas diena, 
bet arī Mežāres pamatsko-
la svin 25. gadu jubileju. 

 Lai šai dienā svētki iz-
dotos, katram bija kāds 
pienākums. Un kā jau svēt-
kos – bez saldumiem ne-
iztika, bet šoreiz tie nebija 
veikala saldumi. Svētdien 
skolēni kopā ar vecākiem 
mājās gatavoja našķus 
Mārtiņdienas tirgum, bet 
šajā dienā rīts skolā sākās 
ar saldajām darbnīcām, kur 
audzinātāji kopā ar saviem 
audzēkņiem uzbūra fan-
tastiskas kūkas un tortes, 
ko noslēgumā visi kopā 
baudījām… 

Turpinājumā skolēni 
dar bojās četrās radošajās 
darb nīcās: galda rotājumu 
darbnīcā pie skolotājas 
Ingas Zālītes, dziesmu un 
rotaļu darbnīcā pie skolo-
tājas Irinas Venčeles, zinā-

šanu darbnīcā pie skolotā-
jas Kristīnes Rossinskas un 
Sanitas Stradiņas un cimdu 
darbnīcā pie skolotājas Zi-
grīdas Dreimanes. Darbnī-
cās paveikto varēja aplūkot 
svinību zālē.

Dienas otrajā daļā tika 
uzklāts svētku galds, sagai-
dīti viesi un svinības varēja 
sākties. Visi klātesošie va-
rēja noklausīties koncertu, 
piedalīties viktorīnā par 
Latviju un nopelnīt balvi-
ņas. 

Mežāres pamatskolas 
direktora pienākumu izpil-
dītāja Ilona Golovceva pa-
teicās visiem, kas iesaistījās 
un atbalstīja skolas labda-
rības akcijas iepriekšējā 
mācību gadā un aicināja 
arī šogad labos darbus tur-
pināt.

Direktore visiem vēlēja, 
lai šajos skaistajos Simtga-
des svētkos, katra sirds jūt 
to kāpēc liktenis mums par 
dzimto zemi izvēlējies Lat-
viju un kāpēc Latvijai tik 
svarīgs ir katrs no mums. 
Sirdssiltus un krāšņus svēt-
kus, izbaudot tos visiem 

kopā savā ģimenē, jo es 
esmu Latvija, tu esi Latvija 
un mēs visi kopā esam Lat-
vija… 

Ilona Golovceva

Mežāres pamatskolas 

direktora p.i.

Šogad mēs visi esam lie-
cinieki īpašam vēsturiskam 
notikumam – Latvijas vals-
tiskuma simtgadei. Īpašu to 
dara apziņa, ka brīdis katra 
atsevišķa cilvēka dzīvē ir 
unikāls, jo mums katram 
tikai vienreiz iespējams ko 
tādu piedzīvot. Ta s ir brīdis, 
kas rosina domāt par stipro 
latviskuma kodu, kas mūs 
veidojis tādus, kādi esam. 
Kas ir tās spēka zīmes, kas 
mazai, nebrīvai tautai pa-
gātnē deva spēju izdzīvot, 
cauri gadsimtiem saglabāt 
savu nacionālo identitāti, 
iegūt savu valsti un iegūt 
to divreiz? Lai latviešu tau-
tas raksts turpinātos arī nā-
kotnē, svarīgi mums visiem 
kopā veidot bērnos savu 

sakņu apziņu, nacionālo 
pašapziņu.

Variešu sākumskolā simt-
gades svinības norisinājās 
kā mēnesi ilgs projekts, 
kurā iesaistījās pilnīgi visi 
skolēni un pirmsskolas 
audzēkņi. Ceļā uz svētku 
dienu skolēni apmeklēja 
Gaismas pili, vēroja galvas-
pilsētu Rīgu no putnu skata 
punkta, aplūkoja oriģinālo 
Dainu skapi, lasīja, rakstī-
ja un mācījās skandēt un 
izdziedāt tautasdziesmas, 
iepazina latvju rakstu zīmes 
un radīja savas, nostiprināja 
savas zināšanas par valsts 
simboliem, rotāja skolu un 
svinību telpu ar pašu vei-
dotiem dekoriem, gatavoja 
krāšņas piespraudes nacio-

nālā karoga krāsās, mēģinā-
ja izprast svarīgākos notiku-
mus valsts vēsturē. Pirms-
skolēni kopā ar vecākiem 
sacerēja skaistus dzejoļus 
par Latviju, izveidoja savas 
sapņu mājas un iestudēja 
emocionālu priekšnesumu, 
kas atgādināja par Baltijas 
ceļu uz valstiskuma atjau-
nošanu.

16. novembrī notikušais 
valsts simtgades svētku 
pasākums bija kā ķirsītis uz 
dzimšanas dienas tortes. 
Tajā bija redzams, dzirdams 
un līdzpārdzīvojams viss 
kopīgi paveiktais. Domā-
jams un cerams, ka katrs 
svinību līdzdalībnieks saju-
ta ar sirdi notiekošā nozī-
mību un ka katrā bērnā šis 
kopdarbs atstās paliekošu 
nospiedumu. Mums, šo-
brīd dzīvojot karoga baltajā 
joslā, jāatceras arī sarkanās 
krāsas stāsts, kuram patei-
coties, varam būt lepni savā 
tēvzemē. Varam būt lepni, 
ka esam bagāti mantinieki.

Linda Zvaigzne,

Variešu sākumskolas 

skolotāja

Fotogrāfi ju autore: Aija 

Rogāle

10. novembrī Vīpē ikviens 
interesents varēja pārbaudīt 
savus spēkus Lāčplēša nakts 
skrējienā ar orientēšanās 
elementiem. Trases garums 
bija apmēram 6 kilometri. 
Kartē atzīmētajās vietās va-
jadzēja atrast 13 slēpņus – 
burtus, no kuriem rezultātā 
izveidojās vārdu salikums 
“Lāčplēša nakts”.

Skrējienā reģistrējās 11 ko -

mandas ne tikai no Vīpes, 
bet arī dalībnieki no Dau-
gavpils un Jēkabpils. Bija 
arī pieteikušās komandas, 
kas aktīvi piedalās dažādās 
orientēšanās un rogaininga 
sacīkstēs. Prieks bija arī par 
ģimenēm, kuras atbrauca 
izbaudīt pasākumu kopā ar 
bērniem.

Neskatoties uz tumsu un 
svešo apkārtni, slēpņus atra-

da visas komandas.
Saskaitot rezultātus, 1. vie-

tu ieguva Sergejs un Ruslans 
no Daugavpils, 2. vietu – Mā-
ris un Uldis no Vīpes, 3. vietu 
– Anastasija no Daugavpils.

Paldies visiem dalībnie-
kiem! Uz tikšanos pavasarī 
Valpurģu nakts skrējienā!

Kristīna Zvirbule

Vīpes pagasta kultūras 

darba organizatore

Ceļš uz svētkiem  Simtgades pasākums 
Mežāres pamatskolā 

Lāčplēša nakts skrējienā Vīpē uzvaras laurus plūc 
komanda no Daugavpils 
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 Vai vēlies uzsākt algotu 
darbu, bet nav pārliecības 
par saviem spēkiem? Var-
būt plāno mācīties, bet ne-
esi pārliecināts, kādā jomā 
un kur meklēt informāci-
ju? Kā atsperties dzīvē, lai 
sasniegtu to, par ko iespē-
jams pat neuzdrošinies 
sapņot? Izpēti projekta 
«PROTI un DARI!» iespējas!

Ja esi jaunietis vecu-
mā no 15 līdz 29 gadiem, 
pašlaik nemācies, nestrā-
dā algotu darbu un neesi 
reģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā 
bezdarbnieks, bet vēlies 
mainīt savu dzīvi, tad pie-
sakies dalībai projektā 
«PROTI un DARI!».

Ko projekts var tev 
piedāvāt?

Balstoties uz tavām pras-
mēm, interesēm, iespēja-
majiem attīstības virzie-
niem un vajadzībām, tev 
tiks izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, 
piedāvājot dažādus, tieši 
tev piemērotus atbalsta 
pasākumus.

Starp piedāvātajiem at-
balsta pasākumiem var mi-
nēt tādus kā:

Un daudz citu atbalsta 
pasākumu, kas būs piemē-
roti tieši tev!

Lai iesaistītos projektā, 
sazinies ar programmas/
projekta vadītāju Ange-
līnu Tukišu par tālruni 
28311364 vai e-pastu an-
gelina.tukisa@krustpils.lv.

Lai īstenotu individuāla-
jā pasākumu programmā 
plānotos atbalsta pasāku-
mus vēl veiksmīgāk un sa-
sniegtu izvirzītos mērķus, 
tavās ikdienas gaitās tevi 
atbalstīs mentors.

Iepazīsimies ar vienu no 
projekta „PROTI un DAR!I” 
mentoriem Ilzi Tomiņu Sta-
ri!

Ilze, pastāsti, lūdzu, par 

sevi! Kas Tu esi? Kāda bija 

Tava ikdiena pirms no-

nāci projektā „PROTI un 

DARI!”?

Sveiki, esmu sieva, mam-
ma, meita, māsa, draudze-
ne, latviete. Jā, arī pedagogs, 
kurš pa dienu strādā  skolā, 
bet vakaros –    sporta zālē. 
Esmu nemitīgā kustībā, 
bez  tās es nevarētu! Tā ir 
mana ikdiena, kurā ir  ienā-
kusi arī jauniete, kuru satie-
ku nedēļas nogalēs.

Kā Tu iesaistījies projek-

tā „PROTI un DARI!”?

Es zinu, ka viss, kas pie 
mums atnāk, atnāk tad, 
kad tam ir jāatnāk, ne  āt-
rāk, ne  vēlāk.  Toreiz, kad 
mani uzrunāja par iesais-
tīšanos  šajā projektā,  gai-
dīju bērniņu un katrs ma-
zulis  atnes ko jaunu sevis 
pilnveidošanā. Ir tikai jā-
spēj un jāgrib darīt! 

Ar cik jauniešiem līdz 

šim Tu esi sadarbojusies? 

Vai vari pastāstīt, kā jūs 

strādājāt?

Nevēlos lietot    vārdu 
“strādāt”, jo, manuprāt, 
mēs esam sadraudzējušās 
ar jaunieti. Mēs ejam kopī-
gās pastaigās, pabijām Jē-
kabpils Dzīvnieku patvers-
mē  un runājam, runājam, 
runājam. Mums, šī laikmeta 
cilvēkiem, pietrūkst sarunu 
aci  pret aci.

Kādi ir jauniešu, ar ko 

Tu strādāji, ieguvumi no 

šī projekta? Kādi ir Tavi 

personiskie ieguvumi no 

šī projekta? 

Mūsu ieguvums ir sa-
draudzēšanās! Mēs mācā-
mies viena no otras! Jau-
niete mani bieži pārsteidz 
ar saviem uzskatiem, ne-
saku, ka mums tie sakrīt, 

bet man patīk,  kā viņa tos 
pamato. Mūsdienu jaunie-
ši spēj būt “dziļi”, protams, 
tam vecuma posmam   ir 
savas rakstura  iezīmes, bet 
tās ir jāizdzīvo. Jāizaug!

Kas Tevi motivē šim dar-

bam? 

Pavisam vienkārši – man 
tas patīk! Man patīk būt 
starp jauniešiem, ievirzīt 
tos “uz darīšanu”, “ uz izkus-
tēšanos”, rosināt uz pārmai-
ņām savā ierastajā ikdienā.

Tavs novēlējums jau-
niešiem?

Projekts “Proti un Dari!”  
jauniešus jau pašā pamatā 
aicina uzdrīkstēties,  tāpēc 
es Latvijas jauniešus aicinu 
tiekties pēc pārdrošiem sap-
ņiem!

Par projektu 
“PROTI un DARI!”

Eiropas Sociālā fonda fi -
nansētais projekts “PROTI 
un DARI!” ir unikāls ar to, ka 
katram projektā iesaistīta-
jam jaunietim tiek sniegts 
individuāls, katram jaunie-
tim pielāgots atbalsts.

Projekta mērķis ir sniegt 
tev iespēju attīstīt tās pras-
mes, zināšanas un iemaņas, 
kas palīdzēs tev pēc dalības 
projektā uzsākt darba gai-
tas, iesaistītes izglītībā (tai 
skaitā, arī aroda apguvē) un 
kļūt sociāli aktīvam. Vien-
laikus, tev būs vienreizēja 
iespēja iepazīt jaunus cilvē-
kus, smelties iedvesmas no 
interesantiem dzīves stās-
tiem un daudz citu iespēju, 
piedaloties projektā “PROTI 
un DARI!”.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada 

pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

 Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā 
“PROTI un DARI!”

Antūžu speciālajā inter-
nātpamatskolā 8. novem-
brī notika  izglītojoša no-
darbība par zobu veselību 
“Man ir tīri zobi!”, kurā tika 
aicināti piedalīties bērnu-
dārza grupiņas   “Sprīdī-
ši” un 1.–3. klašu skolēni. 
Skolā viesojās pārstāves 
no Slimību profi lakses un 
kontroles centra. Zobu hi-
giēnistes, zobiņš Baltiņš, 
zobugrauzis Urķis un zobu-
birstīte Čaklīte interesantā, 
saistošā veidā stāstīja par 
regulāru zobu kopšanas 
nepieciešamību. Pārrunās 
ar bērniem   noskaidrojās, 
kas garšo zobiņam „Balti-
ņam” un kā zobubirstīte 
„Čaklīte” var palīdzēt „Bal-
tiņam” rūpēties par zobu 
tīrību un veselību.

Nodarbības laikā bēr-
niem tika piedāvāti dažādi 
interesanti uzdevumi ar 
praktisku darbošanos. Akti-
vitātē  „Palīdzam zobiņam!” 
bērni ar lielu zobubirsti 
mācījās attīrīt zobiņu no 

netīrumiem. Ar tiem mielo-
ties vēlējās arī zobugrauzis 
Urķis, kurš bija sašutis un 
neapmierināts ar skolēnu 
izcilo prasmi tīrīt zobiņus.

Piedāvātās aktivitātes 
bija pamācošas un intere-
santas. Skolēni aktīvi līdz-
darbojās, guva noderīgus 
ieteikumus, kā rūpēties 
par savu zobu veselību. 
Pasākuma noslēgumā visi 
skolēni saņēma arī dāvani-
ņas– katra bērna vecumam 
piemērotas zobubirstītes 
un krāsojamās grāmatiņas.

Paldies projekta “Man ir 
tīri zobi!” rīkotājiem!

A.Bērziņa

Antūžu speciālās 

internātpamatskolas 

skolotāja

“Man ir tīri zobi!” 
nodarbība 
Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā

KONTAKTINFORMĀCIJA
Atašienes pagasts Ilona Zalāne – 

29424912, ilona.zalane@krustpils.lv

Krustpils pagasts Andra Munce – 
26602676, andra.munce@krustpils.lv

Kūku pagasts Dzintars Kalniņš – 
26139764, dzintars.kalnins@krustpils.lv

Mežāres pagasts Nadežda Mitrofa nova – 
26641668, nadezda.mitrofanova@krustpils.lv

Variešu pagasts Aivars Jaksons – 
29190485, aivars.jaksons@krustpils.lv

Vīpes pagasts Ineta Šeinova – 
26633737, ineta.seinova@krustpils.lv

Apceļojot Latviju nav 
redzamas celtnes, kas at-
spoguļotu mūsu  zemes 
vēstures vissenākos laikus, 
– zemes kārta un laika zoba 
skartās izmaiņas mūsu ska-
tam šīs celtnes liedz. Tomēr 
mums šādi objekti ir, un ļoti 
daudz – vien jābūt vērīgiem. 
Vieni no šādiem objektiem 
ir pilskalni.  Latvijas teritori-
jā ir vairāk nekā 500 pilskal-
nu, neskaitāmas svētvietas, 
ievērojami akmeņi un sen-
kapi, un tas nozīmē, ka vidēji 
katrā pagastā ir viens pils-
kalns. Arī Krustpils novads 
var lepoties ar trim skais-
tiem pilskalniem – Asotes 

pilskalnu, Dzirkaļu pilskalnu 
un Atašienes pilskalnu. Pils-
kalni  ir liela vērtība, ko senči 
mums atstājuši mantojumā 
un mūsu pienākums ir ap-
zināt un kopt tos, lai mums 
ir, ko nodot nākamajām 
paaudzēm. Ar Daugavas 
Savienības un pašvaldības 
fi nansiālu atbalstu tika rea-
lizēts projekts “Caur vēstures 
prizmu – uz 11. gs”. Projekta 
ietvaros ar ainavu arhitektes 
Māras Urtānes un arheologa 
Jura Urtāna palīdzību pēc 
Elvīras Šņores Asotes pils-
kalna rekonstrukcijas  tika iz-
veidots Asotes pilskalna pils 
inversēts zīmējums. Izman-

tojot iegūto zīmējumu, tika 
izveidots caurspīdīgs vides 
objekts ar iezīmētām pils un 
tā nocietinājuma kontūrām- 
tādejādi ikvienam pilskalna 
apmeklētājam tiks sniegta 
iespēja acu priekšā uzburt 
seno pili. 28. septembī Aso-
tes pilskalnā  notika svinīga 
vides objekta atklāšana. Ar-
heologs Juris Urtāns un ai-
navu arhitekte Māra Urtāne  
klātesošajiem sniedza izzi-
nošu stāstījumu par Asotes 
pilskalnu, tā vēsturu, uzbūvi 
un tā nozīmi. Savukārt par 
1951. gada izrakumiem Aso-
tes pilskalnā stāstīja to dalīb-
niece Stefānija Urtāne. Bied-

rība “Kroma kolna brouliste” 
klātsesošajiem demonstrēja 
senos tērpus, ieročus, noti-
ka cīņu paraugdemonstrē-
jumi. Vadītājs Aleksandrs 
Lubāns pastāstīja, ar ko viņi 
nodarbojas savās saiešanas 
reizēs, kā viņi būvē savu pili 
Zundu ciemā, Dagdas nova-
da Andrupenes pagastā. Pa-
stāstīja, kā var kļūt par viņu 
brolistes biedru.  Aicinām 
ikvienu apmeklēt Asotes 
pilskalnu un savām acīm ie-
raudzīt seno Asotes pili!

Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības 

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Projekta “Caur vēstures prizmu – uz 11. gadsimtu” 
ietvaros Asotes pilskalnā atklāts stends
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Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti, citas vairs nebūs– 
Šī ir vislielākā balva.

Krustpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts 3 jaundzimušie – 1 zēns, 2 meitenes 

Sveicam mazulīšus un viņu vecākus!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

KRUSTPILS 
PAGASTA KN
26. decembrī 
plkst.12.00 un 
plkst.14.00 Ziemas-
svētku eglīte – pasākums 
bērniem 
31. decembrī 
plkst.22.00 Jaungada 
sagaidīšanas balle kopā 
ar grupu “GINTS UN ES”. 
Biļetes iepriekšpārdo-
šanā

VĪPES PAGASTĀ
7. decembrī plkst. 
17.00 Vīpes Rūķu meža 
iemirdzināšanas pasā-
kums
23. decembrī 
plkst.13.00 Ziemas-
svētku pasākums pirm-
skolas vecuma bērniem 
kopā ar Nezinīti un viņa 
draugiem
25. decembrī 
plkst.22.00 Ziemas-
svētku balle (spēlē Adrija 
un Dzintars no Madonas)

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
8. decembrī 
plkst.19.00 Krust-
pils novada amatierko-
lektīvu svētki Mežāres 
kultūras namā
25. decembrī 
plkst.11.00 Ziemas-
svētku pasākums Mežā-
res pagasta pirmskolas 
vecuma bērniem Mežā-
res kultūras namā
25. decembrī 
plkst.22.00 Ziemas-
svētku groziņballe Mežā-
res kultūras namā Ieejas 
maksa 3,00 EUR

VARIEŠU PAGASTĀ
11. decembrī 
plkst.16.00 Nezinītis 
ar draugiem aicina uz 
lielās pagasta egles ie-
degšanu laukumā pie Va-
riešu pagasta pārvaldes
22. decembrī 
plkst.11.00 Svētku 
rīts ģimenēm ar bērniem 
Variešu kultūras namā. 
Nezinītis ar draugiem 
aicina Variešos deklarē-
tās ģimenes ar bērniem 
vecumā līdz 6. klasei 
(ieskaitot) jautrās pirms-
svētku noskaņās sagaidīt 
Ziemassvētku vecīti
22. decembrī 
plkst.15.00 Svētku 
pēcpusdiena ģimenēm 
ar bērniem Antūžu kul-
tūras namā. Nezinītis ar 

draugiem aicina Antū-
žos un Medņos deklarē-
tās ģimenes ar bērniem 
vecumā līdz 
6. klasei (ieskaitot) 
jautrās pirmssvētku 
noskaņās sagaidīt Zie-
massvētku vecīti
29. decembrī 
plkst.19.00 Koncerts. 
Laimīgais gads! Variešu 
kultūras namā. Piedalās 
pagasta amatiermākslas 
kolektīvi, Nezinītis un 
draugi un aicina Laimīgā 
2018. gada nogales va-
karu pavadīt kopā! Ieeja 
bezmaksas
29. decembrī 
plkst.21.30 Varie-
šu kultūras namā 
Deju vakars. Spēlēs gru-
pa „Laimīgs gadījums” 
un aicinās deju ritmos 
pavadīt kopā laimīgu 
vakaru. Ieejas maksa 
EUR 3,00

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
25. decembrī Zie-
massvētku koncerts 
Atašienes kultūras namā 
“Annas sāta”
25. decembrī Zie-
massvētku balle Spēlē 
grupa – “Paldies par de-
jām” Atašienes kultūras 
namā “Annas sāta”
28. decembrī Eglī-
te bērniem Atašienes 
kultūras namā “Annas 
sāta” (sīkāka informācija 
sekos mājaslapā www.
krustpils.lv)

KŪKU PAGASTĀ
14. decembrī 
plkst.16.00 Zīlānu 
kultūras namā “Bites 
darbīgā laboratorija”, 
plkst.18.00 brīvdabas 
estrādē “Mārdadzis” Bišu 
saimes dziesmu un dan-
ču vakars
15. decembrī 
plkst.9.00 pie Vecās 
Sūnu skolas noslēdzošais 
Simtgades pārgājiens
26. decembrī 
plkst.12.00 un 
14.00 Kūku pagasta 
pirmsskolas vevuma bēr-
nu Ziemassvētku sarīko-
jums ar ielūgumiem “Kas 
notiek rūķu darbnīcā”. 
Sīkāka informācija pa 
tālruni 27875847

Kultūras pasākumi Kultūras pasākumi 
Krustpils novadāKrustpils novadā
DECEMBRĪ DECEMBRĪ 

  

226.decembrī Sūnu pamatskolas zālē 
Plkst. 12:00 un 14:00 Kūku pagasta pirmskolas vecuma bērnu 

Ziemssvētku sarīkojums  

„Kas Notiek Rūķu Darbnīcā”  

ar ielūgumiem 
 SīSSSSS kSSSSSSSSīīīīīīīīkīī ākkkkkkkkāāāāāāāāāāāka informrmāmmmmmmmmāāāāāāāācija pa ta āttttttttāāāāāāāālruni 27875847 

Klāt svētvakars. 
Jau vēji pieklust un guruši stājas,
Pēc dienas mūžīgā stresa un steigas
Es beidzot atgriežos mājās.
Pie durvīm noklāšu kadiķu zarus,
Lai aizbaida visus nešķīstos garus,
Lai nelaiž pār slieksni 
ne postošu naudu, ne strīdus,
Ar baltām upmalas smiltīm
Es tīru berzīšu grīdu.
Uz galda tad baltu galdautu klāšu,
Par saviem mīļajiem piedomāšu.
Uz savas svētnīcas altāra
 Jau sveces iedegšu laikus,
Lai tikai tīras un baltas domas
Pa manas dvēseles svētnīcu staigā. 
(Dz.Žuravska)

Steidzīgi vai mierīgi – kā nu katram, 
bet ir pienācis Adventa laiks. Adventa 

laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, 
kas sākas no ceturtās svētdienas pirms 
Ziemassvētkiem. Adventa laiks 
ir kristiešu liturģiskā gada 
sākums. Šis laiks tiek saistīts 
ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. 
Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes 
vainagā tiek dedzinātas četras sveces, 
pa vienai katras gaidīšanas nedēļas 
svētdienā. Adventa vainags norāda arī uz 
Kristu kā Karali un uzvarētāju pār tumsu 
ar savu Gaismu. Ietīsim Ziemassvētkus 
savās šallēs – lai silda visu ziemu.  Mums 
taču ik dienu vajag – vairāk veselības, 
 vairāk cerību, vairāk ticības, vairāk 
mīlestības, vairāk prieka un gaišuma.

Krustpils novada iedzīvotājiem gaišus 
un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un 
Laimīgu jauno 2019.gadu!

Atašienes pagasta pārvalde


