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Jaunu laika nogriezni uz-
sākot, gribas paraudzīties 
atpakaļ, lai saprastu – kā 
veicies, kas padarīts, kādiem 
turpmāk veicamiem dar-
biem un pasākumiem “ielikti 
pamati”… 

Kā katru gadu, arī aizva-
dītajā 2018. gadā Krustpils 
novada pašvaldības darbs 
bija vērsts uz mūsu nova-
da iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitātes uzlabošanu. Šim 
mērķim tika izmantots ne 
tikai no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem un citiem 
avotiem piesaistītais fi nan-
sējums, bet arī novada bu-
džetā paredzētie līdzekļi In-
vestīciju plānā iekļautajiem 
pašvaldības projektiem.

Kopumā 2018. gadā 
Krust pils novada pašvaldībā 
ar Eiropas Savienības struk-
tūrfondu fi nansējuma pie-
saisti ir realizēti 19 projekti, 
kuri aptver dažādas pašval-
dības darbības jomas – ceļu 
infrastruktūras uzturēšanu, 
dabas vides sakārtošanu, iz-
glītību un kultūru, iedzīvotā-
ju dzīves kvalitātes paaugs-
tināšanu. Septiņu projektu 
realizācijā arī tika iesaistīts 
ārējs fi nansējums – Jaunat-
nes programmas izstrāde 
fi nansēta no IZM valsts 
programmas, zivju resursu 
aizsardzības pasākumu trīs 
projektu realizāciju atbalstī-
ja Zivju fonds, divu projektu 
tradicionālajā amatniecībā 
realizāciju – Valsts Kultūrka-
pitāla fonds, vienu uz Dau-
gavas ielejas attīstību vērstu 
projektu – biedrība “Dauga-
vas Savienība”. 

Izmantojot Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) fi nansēju-
mu novada teritorijā gan-

drīz divdesmit kilometru 
kopgarumā tika pārbūvēti 
desmit pašvaldības grants 
ceļi, kopumā piesaistot 
1  188 301,50 EUR struktūr-
fondu fi nansējuma. Kā Ei-
ropas Savienības projektu 
savstarpēji papildinošs pro-
jekts tika īstenots Mežāres 
kultūras nama pagasta pār-
valdes ēkas ieejas mezglu 
pārbūves projekts ar kopējo 
izmaksu summu 43 590,03 
EUR, kuras procentuāli lie-
lāko daļu sastāda pašval-
dības līdzfi nansējums. Arī 
Rogāļu gravā Kūku pagastā, 
izbūvējot kāpnes un laipu, 
būtiski uzlabojās aizsargā-
jamā dabas objekta - Rogā-
ļu akmens – pieejamība. Ar 
minētā fonda līdzfi nansē-
jumu novada teritorijā tika 
uzsākta vēl sešu projektu 
realizācija, kuru īstenošanas 
gaitā 2019.gadā tiks atjau-
nota pašvaldības nozīmes 
meliorācijas sistēma “Me-
žāre” Mežāres pagastā, pār-
būvēts pašvaldības grants 
ceļš “Prodsala- Uģernieki” 
Krustpils pagastā, uzstādīti 
informācijas stendi visos 
novada pagastos, daļēji 
atjaunots apgaismojums 
Jaunāsmuižas ciemā, uzstā-
dītas vingrošanas iekārtas 
pie Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas. Minēto projek-
tu īstenošanas gaitā paš-
valdības teritorijai tiks pie-
saistīti vēl 180 919,58 EUR 
struktūrfondu fi nansējuma, 
bet pašvaldība šo projektu 
realizācijas līdzfi nansēšanai 
ieguldīs vairāk kā 20 000 
EUR. 

Ar Eiropas reģionālā at-
tīstības fonda (ERAF) līdz-
fi nansējumu tika realizēti 
divi projekti - “Antropogēno 

slodzi mazinošas infrastruk-
tūras izbūve un atjaunošana 
dabas parkā “Laukezers”” un 
 “Asfaltbetona ceļa seguma 
izbūve industriālās teritori-
jas sasniedzamībai un attīstī-
bai industriālajā teritorijā pie 
Krustpils stacijas”. Pirmā pro-
jekta rezultātā dabas parkā 
“Laukezers” uzbūvēja infra-
struktūras elementus aktī-
vās atpūtas dabā mīļotājiem 
un automašīnu stāvlauku-
mu pie Laukezera galvenās 
pludmales par kopējo sum-
mu 204  859,99 EUR (ERAF 
fi nansējums – 160  002,84 
EUR). Projekta “Asfaltbetona 
ceļa seguma izbūve indus-
triālās teritorijas sasniedza-
mībai un attīstībai industri-
ālajā teritorijā pie Krustpils 
stacijas” ietvaros tika pār-
būvēts un noasfaltēts paš-
valdības ceļš “Kazubrenči 
- Stacija” 1,12 km garumā, 
ar kopējām projekta izmak-
sām 345  044,09 EUR (ERAF 
fi nansējums 245  717,98 
EUR, valsts budžeta dotācija 
13 008,60 EUR).

Ar Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) fi nansējumu, sadarbī-
bā ar IZM Krustpils novada 
izglītības iestādes īsteno 
projektus “Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” un “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”, ar 
mērķi nodrošināt izglītības 
pakalpojuma daudzveidī-
bu, uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību 
sasniegumus, kā arī mazināt 
to bērnu un jauniešu skaitu, 
kas pārtrauc mācības un ne-
pabeidz skolu. Aizvadītajā 
gadā individuālā atbalsta 
nodrošināšanai izglītojama-
jiem kopumā izmantoti vai-

rāk kā 35 000 EUR ESF 
fi nansējuma. Savukārt 
ar mērķi uzlabot ve-
selības veicināšanas 
un slimību profi lakses 
pakalpojumu pieeja-
mību Krustpils novada iedzī-
votājiem, no 2017.gada līdz 
2019.gadam pašvaldībā tiek 
īstenots projekts “Veselības 
veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pasākumi Krustpils 
novada iedzīvotājiem”. 2018.
gadā nodarbību, pasākumu 
un aktivitāšu nodrošināša-
nai izmantoti 31 911,08 EUR 
ESF fi nansējuma, projekta 
norisēs iesaistījušies vairāk 
kā 800 apmeklētāji, galve-
nokārt Krustpils novada ie-
dzīvotāji.

Līdztekus Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu fi nansē-
tajiem projektiem, Krustpils 
novadā aktīvi ir noritējusi arī 
pašvaldības investīciju plāna 
realizācija. Līdzekļus investī-
ciju plānā iekļauto objektu 
uzlabošanai, papildināšanai 
vai pat izveidošanai pašval-
dība atrod savā budžetā, 
īpašas nepieciešamības ga-
dījumā projekta īstenošanai 
nepieciešamo fi nansējumu 
iegūstot pārdodot kādu īpa-
šumu izsolē vai aizņemoties 
nepieciešamos līdzekļus 
Valsts Kasē. Tādējādi tikai ar 
pašvaldības spēkiem 2018. 
gadā atjaunota/izbūvēta 
publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūra Ata-
šienes, Spuņģēnu un Zīlānu 
ciemā, pabeigti 2017.gadā 
uzsāktie Antūžu notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu un jau-
niešu aktīvās atpūtas lauku-
ma Vīpes ciemā būvniecības 
darbi, veikta amatniecības 
centra “Māzers” telpu reno-
vācija energoefektivitātes 

paaugstināšanai un izstāžu 
zāles iekārtojuma izveide, 
pabeigta, uzlabota centra-
lizēto kanalizācijas pakal-
pojumu pieejamība Vīpes 
ciema iedzīvotājiem, izbū-
vēts gājēju celiņš Marinzejas 
muižas parkā uz atpūtas 
vietu Marija, uzsākta gājēju 
un velo celiņa, kas savienos 
Zīlānu un Jaunāsmuižas 
ciemā esošos celiņus, izbū-
ve, labiekārtota teritorija 
pie vairākām kapsētām, 
uzstādītas āra nestandar-
ta vingrošanas iekārtas pie 
Krustpils pamatskolas. 2018.
gadā uzsākti arī priekšdarbi 
vairākiem pašvaldībai no-
zīmīgiem objektiem, kuru 
būvniecība plānota 2019.
gadā: izstrādāta būvniecī-
bas dokumentācija Mežāŗes 
kultūras nama un pagasta 
pārvaldes ēkas rekonstruk-
cijai energoefektivitātes 
paaugstināšanai, Zīlānu cie-
ma apgaismojuma izbūves 
2.kārtai, bijušajai skolas ēkai 
Sūnās izstrādāts apkures 
sistēmas atjaunošanas pro-
jekts, izstrādāts būvprojekts 
notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu pārbūvei pie Vīpes pa-
matskolas, sakārtotas zemes 
īpašuma tiesības Atašienes 
kultūras nama stāvlaukuma 
būvprojekta izstrādes uz-
sākšanai un apbūves tiesību 
jautājumi Spunģēnus un 
Jēkabpili savienojoša gājēju 
un veloceliņa būvprojekta 
izstrādes turpināšanai.

Aizvadītajā gadā pašval-
dība ir veikusi arī vairākus 

pasākumus novada terito-
rijā esošo kultūrvēsturisko 
vērtību izpētē un populari-
zēšanā. Ar biedrības “Dauga-
vas Savienība” fi nansēju mu 
tika īstenots projekts “Caur 
vēstures prizmu - uz 12.gad-
simtu!”, kurā tika izgatavots 
un Asotes pilskalna pakājē 
uzstādīts stends – pilskal-
na vēsturiskā retrospekcija. 
Krustpils novada pašval-
dības īpašumā esošajam 
Valsts nozīmes kultūrvēstu-
riskā mantojuma objektam 
- Marinzejas muižas ēkai un 
parkam - veikta vēsturisko 
ēku atjaunošanas darbu vai 
parka labiekārtošanas uz-
sākšanai nepieciešamā pils 
ēkas mākslinieciski arhitek-
toniskā inventarizācija, par-
ka izpēte, apsekošana un in-
ventarizācija, kā arī uzsākta 
parka labiekārtošanas plāna 
izstrāde. Nemateriālā kultū-
ras mantojuma – amatnie-
cības prasmju – tālāknodo-
šanai ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu amatniecības 
centrā “Māzers” norisinā-
jās divi projekti “Simtgades 
podi godā celti” un “Simts 
gadi linu dreļļos”. 

Domājot par Krustpils 
novada attīstību nākotnē, 
2018.gadā ir uzsākta valsts 
programmas fi nansēta 
Jaunatnes programmas 
izstrāde un Krustpils nova-
da Attīstības programmas 
2020.-2026.gadam izstrāde. 
Aicinām novada iedzīvotā-
jus iesaistīties programmas 
izstrādē un izteikt savu vie-
dokli aptaujās vai iesniegt 
priekšlikumus un idejas 
publiskās pieejamības teri-
toriju attīstīšanai. Veidosim 
mūsu novadu visi kopā! 

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja

 Vita Salmiņa

Bagāts gads projektu ieviešanas jomā
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Līguma ietvaros tiek no-
drošināta pārtikas un pa-
mata materiālās palīdzības 
sniegšana un papildpasā-
kumu īstenošana.

2018.gada 18.decembrī 
tika pieņemti grozījumi Mi-
nistru kabineta 2014.gada 
25.novembra noteikumos 
Nr. 727 “Darbības program-
mas “Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības snieg-
šana vistrūcīgākajām per-
sonām 2014.- 2020.gada 
plānošanas periodā” īsteno-
šanas noteikumi”.

Ministru kabineta gro-

zījumi paredz, ka Fonda 
atbalstu turpmāk no 2019.
gada 1.janvāra papildus va-
rēs saņemt ne tikai  trūcīgas 
un krīzes situācijā nonāku-
šas personas vai ģimenes, 
bet arī maznodrošinātas 
personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242 EUR (līdz-
šinējo 188 EUR vietā).

Ministru kabineta notei-
kumi paredz, ka higiēnas un 
saimniecības preču kom-
plektus varēs saņemt ne 
tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem, kā tas bija noteikts 

iepriekš, bet arī pilngadīgas 
personas.

Atbilstoši individuālajām 
zīdaiņa vecumposma vaja-
dzībām, ģimenes arī turp-
māk varēs saņemt higiēnas 
preču komplektus.

Kas var saņemt 
komplektus?

Persona vai ģimene, kas 
saņēmusi pašvaldības soci-
ālā dienesta izdotu izziņu:

–  par atbilstību trūcīgas 
personas statusam,

–  kas apliecina, ka perso-
na vai ģimene ir nonākusi 

krīzes situācijā,
–  kas apliecina, ka per-

sona vai ģimene atzīta par 
maznodrošinātu (tās vidējie 
ienākumi mēnesī nepār-
sniedz 242 EUR/pers.) – no 
01.04.2018. Sociālā dienes-
ta atzīme izziņā par atbil-
stību fonda saņemšanas 
nosacījumiem.

  Atbalsta komplektu iz-
sniegšanas vietas adrese un 
darba laiks Sociālā dienesta 
telpās katrā pagasta pār-
valdē, klientu pieņemšanas 
laikā (skatīt www.krustpils.
lv- sadaļā “Kontakti”)

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu 
izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā 
atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem

Pārtikas preču 
komplekts

Higiēnas un 
saimniecības 

preču komplekts 

Papildus 
pārtikas preču 

komplekts1 
maziem bērniem 

vecumā no 7 – 
24 mēnešiem 

(ieskaitot) 

Papildus 
higiēnas preču 

komplekts2 
maziem bērniem 

vecumā no 0 – 
24 mēnešiem 

(ieskaitot)

Individuālo 
mācību 

piederumu 
komplekts3 

bērnam vecumā 
no 5 - 16 gadiem 

(ieskaitot)
Izziņa uz 1 
mēnesi

1 paka katrai 
personai

1 paka katrai 
personai 1 paka bērnam 1 paka bērnam

1 paka 
kalendārā gada 
ietvaros katram 

bērnam 

Izziņa uz 3 
mēnešiem

2 pakas katrai 
personai

1 paka katrai 
personai 2 pakas bērnam 1 paka bērnam

Izziņa no 4 - 6 
mēnešiem

Kopā 4 pakas 
katrai personai

Kopā 2 pakas 
katrai personai

Kopā 4 pakas 
bērnam

Kopā 2 pakas 
bērnam

Izziņa par krīzes 
situāciju

2 pakas katrai 
personai 

3 mēnešu laikā 
no izziņas 

izsniegšanas 
dienas

1 paka katrai 
personai

3 mēnešu laikā 
no izziņas 

izsniegšanas 
dienas

2 pakas bērnam
3 mēnešu laikā 

no izziņas 
izsniegšanas 

dienas

1 paka bērnam
3 mēnešu laikā 

no izziņas 
izsniegšanas 

dienas
1  Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
2  Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēn. var 
izvēlēties vienu no komplekta veidiem - vecumam no 0-6 mēn. vai  7-12 mēn.
3 Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests sadarbībā 
ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” īsteno līgumu 
par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalstāmo darbību īstenošanu

1.  “Ļamānu Treks”, Kūku 
pagastā, Krustpils novadā, ar 
kadastra Nr. 5670 004 0726, 
sastāvošu no zemes vienības 
ar mežaudzi kadastra apzī-
mējums 5670 004 0726, 6 ha 
platībā. Sākumcena 10  000 
EUR. Solis – 200 EUR, nodro-
šinājums 10 % no sākumce-
nas, reģistrācijas maksa – 30 
EUR.

2.  „Blāzmas” Krustpils pa-
gastā, Krustpils novadā, ar 

kadastra Nr. 5668 006 0127, 
sastāvošu no 5 (piecām) ze-
mes vienībām ar mežaudzi  
kadastra apzīmējumu: 

- 5668 005 0032, 8.8 ha 
platībā (mežs);

- 5668 005 0103, 34.6 ha 
platībā (mežs);

- 5668 006 0127, 6.2 ha 
platībā (mežs);

- 5668 006 0056, 11.6 ha 
platībā lauksaimniecības 
zeme;

- 5668 007 0057, 15.5 ha 
platībā (mežs).

 Sākumcena 300 000 EUR. 
Solis – 3000 EUR, nodrošinā-
jums 10 % no sākumcenas, 
reģistrācijas maksa – 30 EUR.

3. “Viesuļzeme”, Variešu 
pagastā, Krustpils novadā, ar 
kadastra Nr. 5694 008 0262, 
sastāvošu no zemes vienības 
kadastra apzīmējums 5694 
008 0269, 2.68 ha platībā. 
Sākumcena 7450 EUR. Solis 

– 200 EUR, nodrošinājums 10 
% no sākumcenas, reģistrāci-
jas maksa – 30 EUR.

Izsoles notiks: Krustpils 
novada pašvaldībā, adresē: 
Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 
2019.gada 7.februārī, sanāks-
mju zālē A7. 
Tālrunis uzziņām 26627525, 

ar izsoles nolikumu var 

iepazīties tīmekļa vietnē:  

http://www.krustpils.lv/

pasvaldiba/izsoles.”

Sākot ar 2019. gada 1. 
janvāri ir noteikti sekojoši 
atkritumu apsaimniekoša-
nas tarifi :

1. atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs par 1 (vienu) 
kubikmetru  EUR  22,74 ar 
PVN  ( maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 8, 08 EUR bez PVN un 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kas 
veido 10,71 EUR bez PVN);

2. atkritumu apsaim-
niekošanas tarifs vienam 
daudzdzīvokļu mājas iedzī-
votājam mēnesī  EUR  2,24 
ar PVN  ( maksa par sadzī-
ves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām norma-
tīvajos aktos noteiktajām 
darbībām ko veic pirms at-
kritumu reģenerācijas, kas 
veido 0,80 EUR bez PVN 
un Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisijas 
apstiprinātais tarifs par sa-
dzīves atkritumu apglabā-
šanu atkritumu poligonos, 
kas veido  1,05 EUR bez 
PVN);

3. atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs viensētās dzī-
vojošajiem  par vienu 120 l 
maisu  EUR  3,30 ar PVN  ( 
maksa par sadzīves atkritu-
mu savākšanu, pārvadāša-
nu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos ak-
tos noteiktajām darbībām 
ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas, kas veido 1,18 
EUR bez PVN un Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu 
poligonos, kas veido  1,55 
EUR bez PVN).

SIA “Spunģēni-Dauga-
vieši” aicina Krustpils no-
vada iedzīvotājus noslēgt 
atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu – gan tos, kam 
līguma darbības termiņš 
ir beidzies, gan tos, kam lī-
gums nav noslēgts vispār, 
jo likumdošana nosaka, ka 
ikvienam iedzīvotājam ir 
pienākums piedalīties  paš-
valdības organizētajā sadzī-
ves atkritumu apsaimnie-
košanā, tai skaitā atkritumu 
dalītajā savākšanā!

Novada iedzīvotājiem ir 
iespēja atkritumu kontei-
nerus (240 l) nopirkt-  45 
EUR gab. vai iznomāt – 3,75 
EUR/mēnesī.

Atkritumu maisu 
izvešanas grafi ks 
2019. gadam:

     a)Atkritumu maisu izve-
šanas grafi ks 2019. gadam 
Krustpils, Variešu, Kūku, Vī-
pes pagastos:
Mēneši Datumi
Janvāris trešdiena – 3
Februāris trešdiena – 27
Marts trešdiena – 27
Aprīlis trešdiena – 24
Maijs trešdiena – 29
Jūnijs trešdiena – 26
Jūlijs trešdiena – 31
Augusts trešdiena – 28
Septembris trešdiena – 25
Oktobris trešdiena – 30
Novembris trešdiena – 27
Decembris trešdiena – 18

  
   b) Atkritumu maisu izve-
šanas grafi ks 2019. gadam 
Mežāres un Atašienes pa-
gastos:
Mēneši Datumi
Janvāris ceturtdiena – 31
Februāris ceturtdiena – 28
Marts ceturtdiena – 28
Aprīlis ceturtdiena – 25
Maijs ceturtdiena – 30
Jūnijs ceturtdiena – 27
Jūlijs ceturtdiena – 25
Augusts ceturtdiena – 29
Septembris ceturtdiena – 26
Oktobris ceturtdiena – 31
Novembris ceturtdiena – 28
Decembris ceturtdiena – 19

Konteineru 
izvešanas grafi ks 
Krustpils novadam 
2019. gadā
Mēneši Datumi
Janvāris 3 21
Februāris 7 21
Marts 7 21
Aprīlis 4 18
Maijs 2 20
Jūnijs 6 20
Jūlijs 4 22
Augusts 8 22
Septembris 5 19
Oktobris 3 21
Novembris 7 21
Decembris 5 19

PAPILDU 
INFORMĀCIJA 
pa tālr. 65237617; 
26388004  vai sūtot 
uz e-pastu spungeni-
daugaviesi@inbox.lv, 
vai ierodoties personīgi 
SIA “Spunģēni-
Daugavieši” A1 
kabinets (pagrabstāvā), 
Rīgas iela 150A, 
Jēkabpils.

Atkritumu 
apsaimniekošan as tarifi  
un maisu izvešanas 
grafi ks 2019.gadā

Krustpils novada dome atklātā mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu soli pārdod šādus 
nekustamos īpašumus: 

IESAISTIES un aizpildi 
aptauju!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
Krustpils novada iedzīvotāju un uzņē-
mēju viedokli par novada turpmākām 
attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem, kā arī sa-
gatavot priekšlikumus Krustpils nova-
da attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādei!

Aicinām piedalīties Krustpils no-

vada Attīstības programmas 2020.-
2026.gadam izstrādē un atbildēt uz 
aptaujas jautājumiem par turpmāka-
jiem novada attīstības virzieniem!

Aptauja pieejama interneta viet-
nē https://www.visidati.lv/aptau-
ja/1413488671/ Linku uz aptauju va-
riet aplūkot mājaslapā www.krustpils.
lv sadaļā “Ekonomika un investīcijas”. 

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā.

Aizpildīt anketu papīra formātā ir 
iespējams arī sava pagasta pārvaldes 
ēkā vai pašvaldības administrācijas 
ēkā, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 29.ka-
binetā.

Aptaujas norises termiņš: līdz 2019.
gada 28.februārim!

 Informāciju sagatavoja:

Teritorijas plānošanas un darbā ar 

uzņēmējiem speciāliste

Kristīna Dābola

Cienījamais Krustpils novada iedzīvotāj un uzņēmēj!
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APSTIPRINĀTI ar Krust-

pils novada pašvaldības 

domes 2018. gada 21. 

novembra lēmumu (sē-

des protokols Nr. 12, 2. 

punkts).

Izdoti saskaņā ar Soci-

ālo pakalpojumu un soci-

ālās palīdzības likuma 3. 

panta trešo daļu.

 
I. Vispārīgie 
jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) 
nosaka Krustpils novada 
ģimenes asistenta pakalpo-
juma (turpmāk – Asistenta 
pakalpojums) saturu un 
apjomu, tā piešķiršanas un 
pārtraukšanas, saņemšanas 
un samaksas kārtību, kā arī 
lēmuma par Asistenta pa-
kalpojuma piešķiršanu vai 
atteikumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Asistenta pakalpoju-
ma ietvaros ģimenei vai 
personai atbilstoši viņu va-
jadzībām, saskaņā ar indi-
viduāli izstrādātu sociālās 
rehabilitācijas plānu, tiek 
nodrošināts atbalsts un 
palīdzība bērnu aprūpē un 
audzināšanā, mājokļa, no-
darbinātības, izglītības, at-
karību, veselības problēmu 
risināšanā un sociālo un sa-
dzīves prasmju attīstīšanā.

II. Ģimenes 
asistenta 
pakalpojuma 
piešķiršanas 
kārtība

3. Tiesības saņemt Asis-
tenta pakalpojumu bez 
materiālo resursu izvērtē-
šanas ir ģimenēm (perso-
nām), kurām deklarētā dzī-
vesvieta ir Krustpils novada 
administratīvā teritorija. 

4. Asistenta pakalpoju-
mu piešķir:

4.1. ģimenēm, kurām 
nav pietiekamu prasmju 

un iemaņu bērnu audzi-
nāšanā un aprūpē līdz 14 
stundām nedēļā;

4.2. jauniešiem pēc ār-
pusģimenes aprūpes līdz 
24 gadu vecuma sasnieg-
šanai, kuriem nav pietie-
kamu prasmju un iemaņu 
patstāvīgas dzīves uzsākša-
nai līdz 4 stundām nedēļā;

4.3. pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura 
traucējumiem darbspējas 
vecumā, kuru ģimenes 
locekļi vecuma, veselības 
stāvokļa vai nodarbinātī-
bas dēļ nevar nodrošināt 
nepieciešamo palīdzību 
sociālo un sadzīves pras-
mju apgūšanā un nodarbi-
nātības jautājumu risināša-
nā līdz 24 stundām nedēļā;

4.4. personām bez no-
teiktas dzīvesvietas, kurām 
nav pietiekamu prasmju 
un iemaņu patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, pēc pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanas 
sešu mēnešu periodā līdz 4 
stundām nedēļā. 

5. Asistenta pakalpo-
jums var tikt piešķirts uz 
laika periodu līdz 6 (se-
šiem) mēnešiem, pakalpo-
juma sniegšanu pagarinot 
pēc nepieciešamības.

6. Lēmumu par pakalpo-
juma piešķiršanu pieņem 
Krustpils novada pašval-
dības sociālais dienests 
(turpmāk – Dienests) 10 
(desmit) darba dienu laikā, 
pamatojoties uz personas 
iesniegumu, sociālā darbi-
nieka izvērtējumu par pa-
kalpojuma nepieciešamī-
bu un tā apjomu.

III. Ģimenes 
asistenta 
pakalpojums

7. Asistenta pakalpoju-
mu nodrošina kā atbalstu 
un palīdzību:

7.1. bērnu aprūpes un 
audzināšanas prasmju at-

tīstīšanā un pilnveidošanā 
(bērna aprūpes un higi-
ēnas nodrošināšana, bērna 
dienas režīma ievērošanā, 
izglītojošs un emocionāls 
atbalsts, bērnu un vecāku 
brīvā laika pavadīšana ko-
pīgās aktivitātēs, vecākiem 
par konsekvenci prasībās, 
pozitīvas disciplinēša-
nas metodes noteikumi 
ģimenē, bērna veselības 
aprūpes nodrošināšana, 
vecumposmu īpatnības un 
vajadzības);

7.2. veselības problēmu 
risināšanā;

7.3. mājokļa jautājumu 
risināšanā;

7.4. nodarbinātības jau-
tājumu risināšanā;

7.5. izglītības jautājumu 
risināšanā;

7.6. budžeta plānošanā;
7.7. atkarības problēmu 

risināšanā;
7.8. sociālo prasmju at-

tīstīšanā (saskarsmē ar fi -
ziskām un juridiskām per-
sonām, spējā apzināties un 
izmantot sociālā atbalsta 
tīklu);

7.9. pašaprūpes pras-
mju attīstīšanā (personīgā 
higiēna, apģērbs, ārējais 
izskats);

7.10. sadzīves prasmju 
attīstīšanā (ēst gatavošana, 
veļas mazgāšana, mājokļa 
uzkopšana, laika plānoša-
na, iepirkšanās). 

8. Asistenta pakalpoju-
mu sniedz fi ziska persona, 
kura ieguvusi izglītību so-
ciālā darba, sociālās reha-
bilitācijas, psiholoģijas, pe-
dagoģijas vai veselības ap-
rūpes jomā, reģistrējusies 
Valsts ieņēmumu dienestā 
kā pašnodarbināta perso-
na, un kurai ir pozitīva pie-
redze un zināšanas bērnu 
audzināšanā un mājsaim-
niecības vadīšanā.

9. Asistenta pakalpo-
jumu fi ziska persona var 

sniegt vairākām ģimenēm, 
nepārsniedzot 40 stundas 
nedēļā. 

10. Pēc lēmuma pie-
ņemšanas, starp Personu 
vai tās pilnvaroto pārstāvi, 
Dienestu un Pakalpojuma 
sniedzēju - Ģimenes asis-
tentu, tiek noslēgts Pakal-
pojuma līgums par ģime-
nes asistenta pakalpojuma 
sniegšanu. Līgumu par 
Asistenta pakalpojumu 
slēdz Dienesta vadītājs. 

11. Personas (ģimenes) 
pienākumi:

11.1. sadarboties ar Die-
nestu pakalpojuma pie-
šķiršanas un nodrošināša-
nas procesā;

11.2. triju darba dienu 
laikā informēt Dienestu 
par dzīvesvietas maiņu, 
ievietošanu ārstniecības 
iestādē, sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā vai ieslodzījuma 
vietā;

11.3. informēt par nepie-
ciešamību Asistenta pakal-
pojumu pārtraukt, izbeigt, 
apturēt vai mainīt tā apjo-
mu;

11.4. informēt par citiem 
apstākļiem, kas varētu būt 
par pamatu izmaiņām Asis-
tenta pakalpojuma apjomā 
vai Asistenta maiņai.

12. Asistenta pakalpo-
juma sniegšana tiek pār-
traukta, ja tiek konstatēts 
vismaz viens no šādiem 
apstākļiem:

12.1. persona rakstiski 
lūdz izbeigt pakalpojuma 
sniegšanu;

12.2. sasniegts sociālās 
rehabilitācijas mērķis;

12.3. sociālās rehabilitā-
cijas mērķa sasniegšanai, 
Asistenta pakalpojumu ne-
pieciešams aizstāt ar citu 
sociālo pakalpojumu;

12.4. klients deklarē-
jis savu dzīvesvietu ārpus 
Krustpils novada adminis-

tratīvās teritorijas;
12.5. ja beidzies lēmu-

mā noteiktais Asistenta 
pakalpojuma sniegšanas 
termiņš;

12.6. ja vecākam (ģime-
nei) ir pārtrauktas bērna 
aizgādības tiesības;

12.7. jaunietis pēc ārpus-
ģimenes aprūpes beigša-
nās ir sasniedzis 24 gadu 
vecumu;

12.8. citos gadījumos, 
ja konstatētie apstākļi, kas 
minēti normatīvajos aktos 
par sociālā pakalpojuma 
sniegšanas izbeigšanu.

13. Ģimenes asistenta 
sniegtā pakalpojuma sa-
maksa ir četri euro stundā.

IV. Lēmumu 
apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas 
kārtība

14. Krustpils novada paš-
valdības sociālā dienesta 
lēmumu asistenta pakal-
pojuma pieprasītājs var 
apstrīdēt Krustpils novada 
pašvaldības domē (Rīgas 
iela 150A, Jēkabpils, LV- 
5202). 

15. Krustpils novada paš-
valdības domes lēmumu 
var pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā (Atmodas 
ielā 19, Jelgava, LV- 3001). 

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Nepieciešams izdot 
saistošos noteikumus, lai 
noteiktu kārtību, kādā paš-
valdība sniedz ģimenes 
asistenta pakalpojumu. 

Ģimenes asistenta pa-
kalpojums ir preventīvais 
darbs, kas nodrošina ģime-
nei atbalstu un apmācību 
sociālo prasmju apgūšanā, 
bērna aprūpē un audzi-
nāšanā, mājsaimniecības 
vadīšanā saskaņā ar indi-

viduāli izstrādātu sociālās 
rehabilitācijas plānu, lai 
novērstu bērnu izņemšanu 
no ģimenes.

Iepriekš saistošie no-
teikumi par ģimenes asis-
tenta pakalpojumu netika 
izdoti.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi 
nosaka to personu loku, 
kam ģimenes asistenta 
pakalpojums ir piešķirams. 
Norādīti atbalsta un palī-
dzības sniegšanas veidi, 
piešķiršanas, saņemšanas 
un pārtraukšanas kārtība, 
klienta pienākumi, izce-
nojums par pakalpojuma 
sniegšanu, kā arī pieņemto 
lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

2019. gada budžetā tiks 
ieplānoti līdzekļi ģimenes 
asistenta pakalpojuma ap-
maksai, kas nepārsniegs 
iepriekšējos gados ģime-
nēm sniegto pakalpojumu 
kopsummu. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
paš valdības teritorijā 

Nav 
5. Informācija par ad-

ministratīvajām proce-
dūrām 

Atbildīgais par saistošo 
noteikumu izpildi ir Krust-
pils novada pašvaldības 
Sociālais dienests.

6.Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām 

Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Krust-
pils Novadnieks” un paš-
valdības mājas lapā www.
krustpils.lv internetā

Domes priekšsēdētājs 

K. Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/15 
“Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību Krustpils novadā”

Krustpils novada dzimt-
sarakstu nodaļā 2018.
gadā reģistrētas 26 lau-
lības (no tām 25 laulības 
reģistrētas dzimtsarakstu 
nodaļā un 1 laulība re-
ģistrētaAtašienes Romas 
katoļu draudzē). Viena 
laulība reģistrēta ar ār-
zemnieku - Krievijas pil-
soni. No 26 noslēgtajām 
laulībām, 33 personām 
tās bija pirmās laulības, 
18 personām- otrās lau-
lības, 1 personai – trešās 
laulības. Vidējais vecums 
sievietēm bija 35 gadi, 
bet vīriešiem 40 gadi.

2018.gadā dzimtsaraks-

tu nodaļā reģistrēti 35 
jaundzimušie. No visiem 
jaundzimušajiem 14 ir 
meitenes un 21 zēns. Re-
ģistrējot bērna dzimšanas 
faktu,18 gadījumos atzīta 
paternitāte (vecāki nesa-
stāv laulībā), 2 gadījumos 
sastādīts reģistrs bez zi-
ņām par bērna tēvu.15 
jaundzimušie reģistrēti kā 
pirmie bērni ģimenē, 11 
bērni kā otrie, 7 bērni kā 
trešie, 1 bērns kā cetur-
tais un 1 bērns kā astotais 
bērns ģimenē.

Dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrētie bērni sa-
ņēma Krustpils  novada 

domes sarūpētobiedrī-
bas “Nigestes amatniecī-
bas nams”Latvijas valsts 
simtgadei veltīto dāvanu 
komplektu- sudraba vēr-
diņu ozolkoka kastītē, 
kam pievienota apsvei-
kuma vēstule un Krustpils 
novada biedrības “InSpe” 
adītās zeķītes.

2018.gadā dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrētas 110 
mirušās personas. Miru-
šas 58 sievietes un 52 vī-
rieši. Nāves cēloņi 70% 
bija sirds un asinsvadu sli-
mības, 14% dažādi ļaun-
dabīgie audzēji, 6% trau-
matisks šoks, politrauma. 

Vidējais mirušo sieviešu 
vecums bija 79 gadi, vidē-
jais mirušo vīriešu vecums 
70 gadi.

Pēc iedzīvotāju piepra-
sījumiem, atkārtoti tika 
izsniegtas civilstāvokļa 
aktu reģistrāciju aplie-
cinošās apliecības un 
izziņas,pieņemti iesnie-
gumi un sagatavoti doku-
menti vārda, uzvārda ie-
raksta maiņai, izsniegtas 
izziņas par dokumentu 
pārbaudi laulības reģis-
trācijai, veikti papildinā-
jumi reģistros sakarā ar 
paternitātes atzīšanu, ar 
tiesu spriedumiem un 

zvērinātu notāru paziņo-
jumiem par laulības šķir-
šanu, kā arī ar tiesu sprie-
dumiem par aizgādības 
tiesību pārtraukšanu.

2018.gadā novadā tika 
organizēti jau par tradīci-
ju kļuvušie pasākumi:

• Bērnu svētki novadā 
deklarētajiem bērniem 
vecumā no viena līdz di-
viem gadiem

• Stipro ģimeņu pa-
sākums kāzu jubilāriem 
un pāriem, kuriem 2018.
gadā bija Sudraba, Zelta 
un Dimanta kāzu jubile-
jas. 

Bērnu svētku pasāku-

mu kopā ar saviem vecā-
kiem, vecvecākiem, brā-
ļiem un māsām apmek-
lēja 50 mazie novadnieki, 
kuri saņēma novada sa-
rūpēto dāvanu,bet Stipro 
ģimeņu pasākumā tika 
godinātas un sveiktas pie-
cas Sudraba kāzu jubilāru 
ģimenes, sešas Zelta kāzu 
jubilāru ģimenes un vie-
na Dimanta kāzu jubilāru 
ģimene. Četras Dimanta 
kāzu un četras Zelta kāzu 
jubilāru ģimenes tika 
sveiktas mājās.

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja                                               

       Ilga Vilkauša

Aizvadītais 2018.gads Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā
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Šovasar biedrībai KMV 
(karavīru meklēšanas vie-
nībai) ZVAIGZNE notika 
ekspedīcija Kūku, Variešu 
un Mežāres mežos - vie-
tās, kur 1944.gada augustā 
notika smagas kaujas. Ek-
spedīcijas mērķis – atrast 
mežā palikušos kritušos 
karavīrus. Sarkanarmiešus, 
kuri netika pirmajos pēc-
kara gados pārapbedīti 
no mežu masu kapiem uz 
kapsētām, kā arī vietējo 
iedzīvotāju slepus apbedī-
tos, vai ierakumos paliku-
šos vācu armijas kareivjus. 
Nereti bija gadījumi, kad 
kareivji pēc dokumentiem 
skaitījās pārapbedīti kap-
sētās, bet faktiski viņi bija 
mežā.

Atļaujas izpētes darbiem 
tika saņemtas jau vasaras 
sākumā, kad arī uzsākās 
KMV ZVAIGZNE  Vidzemes 

nodaļas biedru darbs. Tas 
sevī ietvēra dažādas akti-
vitātes. Uzsākām ar vietējo 
iedzīvotāju aptaujāšanu, 
atmiņu pierakstīšanu. Uz-
aicinājām piedalīties un 
palīdzēt  vietējo novadpēt-
nieku – Gunti Ozoliņu. Ar-
hīvos meklējām kauju ap-
rakstus un frontes cīņu do-
kumentus. Lasījām bijušo 
sarkanarmiešu, frontinieku 
padomju laikos publicētās 
atmiņas par cīņām pie Sila-
bebriem. Uzreiz jāsaka, ka 
šie apraksti izrādījās vai nu 
neprecīzi, vai pavisam ne-
atbilda patiesajai situācijai.

Divreiz tika organizētas 
divu dienu nometnes vi-
sai ZVAIGNES vienībai, kad 
biedri sabrauca uz ekspe-
dīcijas darbiem no visām 
Latvijas nodaļām. Pārbau-
dījām vietējo iedzīvotā-
ju norādītās iespējamās 

kareivju apbedījumu 
vietas. Šoreiz ziņas neap-
stiprinājās. 

Izpētes darbos, kad strā-
dājam ar metāldetekto-
riem un zondēm, varējām  
visi kopā pārbaudīt lielas 
teritorijas. Atradām dau-
dzus sprādzienbīstamus 
priekšmetus, kurus izsauk-
tie sapieri  neitralizēja. At-
rastā munīcija bija tik bīs-
tama, ka bija nepieciešama 
tās spridzināšana uz vietas. 
Nu sēņotājiem un ogotā-
jiem būs drošāk.

Pozīcijās un ierakumos 
atradām daudz liecību par 
karadarbību, - kareivju per-
sonīgās nozaudētās lietas 
un uzkabes priekšmetus. 
Interesanti, ka smilšainajā 
gruntī tika atrasts artilērista 
šinelis, nosacīti labi sagla-
bājies. Interesantas, nepa-
rastas dzeloņdrātu knaibles 
tika atrastas un nodotas 

Gunta Ozoliņa 
muzejam.

Meža masī-
vā starp Trāk-

šiem un Ķīvēm atradām 
sarkanarmieša mirstīgās 
atliekas, kuras no kara laika 
bija palikušas zemes virs-
pusē, zem sūnu un smilšu 
kārtas... Gribu piebilst, ka  
vienmēr ar lielu pietāti un 
cieņu veicam ekshumāci-
ju. Atradām pat šī kareivja 
gvardes nozīmi  un vecti-
cībnieka krustiņu. Kareivis 
kopā ar atrastajām lietām 
tiek nodots Brāļu kapu ko-
mitejai.

Pēc vietējo cilvēku at-
miņām, kuras viņiem sa-
vukārt uzticējuši tēvi un 
mātes, meža pļavā starp 
Ķīvēm un Trākšiem bijusi 
liela kauja. Vēl ilgi pēc kara 
kritušie gulējuši tur un vie-
tējie meklējuši apkārtceļus 
neciešamās smakas dēļ. 
Tur, kur ir šī pļava, tagad 
noteikti ir mežs...? Diemžēl 
neatradām. Tāpat gribētos 
uzzināt, kurš ir “Ierakumu 

kalns”? Zinām, ka tūlīt pēc 
kara tā sauca kādu virsot-
ni. Tāpat ir atrasti pieraksti 
ar vietējo cilvēku dotajiem 
nosaukumiem, proti,  - Stir-
nu purvs, Leimaņu purvs, 
Jurjāsa birze, Midzeņu eg-
les, Vilnēra purvs, Šmita 
kalns. Ja mēs zinātu, ku ir 
šīs vietas, karavīru mirstīgo 
atlieku meklēšanas darbs 
būtu sekmīgāks.

Gribu piebilst, ka reljefs 
šajos mežos ir kalnains. 
Augstas virsotnes (līdz 144 
m) mijās ar dziļām gravām. 
Kāda no gravām Trākšu tie-
šā tuvumā  ir nosaukta par 
Nāves ieleju, jo šeit tikuši 
apšauti padomju armijas  
10-12 vezumnieki ar visiem 
zirgiem. Viņi bija cerējuši 

šaurajā ielejā noslēpties, 
bet nokļuva slazdā un visi 
gāja bojā. Par šiem notiku-
miem tika pierakstītas acu-
liecinieku atmiņas.

Ir ieceres 2019.gada pa-
vasarī darbus šajā vietā tur-
pināt. 

Par atsaucību gribu pa-
teikties Trākšu iedzīvotā-
jiem –  Zemīšu ģimenei, 
bijušajam sāvienietim Jā-
nim Elmeram, Vagulānu un 
Joku iedzīvotājiem, Ernai 
Bērziņai no Baļotes krasta. 

Ja kādam ir zināms par 
notikumiem kara laikā mi-
nētajās vietās, lūdzu sazi-
nāties ar mani, KMV ZVAIG-
ZNE Vidzemes nodaļas 
biedri. Tāpat vēlos aicināt 
interesentus pievienoties 
vienībai! Mums nepiecieša-
mi jauni (tas neattiecas uz 
vecumu) biedri Vidzemes 
nodaļā. Darbs ir interesants, 
aizraujošs un ļoti svarīgs!

Sarmīte Ozoliņa

Mūsu novadniekam Vilim 
Stukulam šogad 21.janvārī 
atzīmējam 110. gadskārtu. 
Diplomētais agronoms, zi-
nātnieks, selekcionārs zirg-
kopībā, novadpētnieks un 
rosīgais sabiedriskais darbi-
nieks dzimis Kūku pagasta 
“Stukulos”. Ģimene ir turīga, 
tēvs Indriķis ir plašā apkaimē 
pazīstams mecenāts un kul-
tūras dzīves atbalstītājs, viņu 
mājās allaž viesojas daudz 
Latvijā pazīstamu kultūras 
darbinieku. Tas viss Vilī ieliek 
stingru pamatu turpmāka-
jai dzīvei. Laimīgo bērnību 
pārtrauc Pirmais pasaules 

karš, kam seko bēgļu gaitas 
Krievijā. Pleskavā Vili māca 
mājskolotāja un māca tik 
labi, ka atgriežoties viņš var 
iestāties ceturtajā klasē un 
turpināt mācības Rīgas pil-
sētas 1. vidusskolā. Pēc sko-
las beigšanas uzsāktas stu-
dijas Latvijas Universitātes 
Lauksaimniecības fakultātē. 
1932.gadā saņem agrono-
ma diplomu. Ir korporācijas 
“Fraternitas Lettica” biedrs. 
Pēc studijām četrus mēne-
šus iepazīst saimniekošanu 
Zviedrijā, par kuru top pirmā 
publikācija presē. To viņam 
iesaka uzrakstīt “Jēkabpils 
Vēstnesis”  redaktors Alberts 
Drukerts.

Divdesmito gadu vidū 
Viļa tēvam piedāvā pirkt 
ūdens un tvaika dzirnavas 
Zasā, kā arī muižas centra 
saimniecību. Šo pirkumu 
Indriķis Stukuls nokārto uz 
dēla Viļa vārda. Saimniecība 
tiek modernizēta un uzbū-
vēta par vērienīgu uzņēmu-
mu. Stingrā roka gan te pa-
matā piederēja tēvam, taču 
līdz ar viņa nāvi 1932. gadā, 
saimniekošana pilnībā pār-
iet Viļa vadībā un jāatzīmē, 

ka sekmīgi. Par to liecina 
atzinīgi raksti tā laika presē. 
1933.gadā Vilis salaulājas ar 
Ilgu Maldoni. Nāk nākošais 
karš, kas visu dzīvi un iedzī-
vi izposta. Sieva un māsa ar 
bērniem dodas bēgļu gaitās, 
viņam pašam priekšā  Kom-
somoļska pie Amūras...  Un 
tikai 1946. gada novembrī 
pēc fi ltrācijas nometnes  Vi-
lis izkāpj Brasas stacijā Rīgā 
ar vēlmi sākt jaunu cēlienu, 
kļūstot par zirgkopi, zooteh-
niķi. Taču intrigu rezultātā 
1950.gada 9.novembrī seko 
apcietinājums un “troikas” 
spriedums ir nežēlīgs – 10 
gadi par valsts nodevību. 
Taišeta un amnestija. 1955. 
gadā Vilis Stukuls atgriežas 
Latvijā. 1956. gadā tiek re-
ģistrēta otrā laulība ar Ainu. 
Sākas nopietns praktiskais 
un zinātniskais darbs zirg-
kopībā, kā liecina viņa lai-
kabiedrs  un LLA docētājs 
A.Seržāns: „Viss mūžs kopā 
ar zirgu – tā īsumā var rak-
sturot Viļa Stukula apzinīgo 
dzīvi. Līdzīgi daudziem ci-
tiem lauku zēniem, viņam 
zirgs kopš bērnības bijis tuvs 
draugs un izpalīgs. Iespē-

jams, ka tieši zēnības iespai-
di viņu uz mūžu piesaistīja 
zirgiem”.

Jau kopš pirmajiem darba 
gadiem Stukula simpātijas 
pieder temperamentīga-
jiem sporta tipa zirgiem. Kad 
1967.gadā Burtniekos sāk 
veidot šķirnes zirgu fermu, 
darba gaitas uzsāk V.Stukuls. 
Fermu paplašinot un iegā-
dājoties vairākus augstvēr-
tīgus ērzeļus, Burtnieki kļūst 
par šķirnes zirgu audzētavu, 
kur turpmāk izaudzēti rekor-
disti un čempioni, tai skaitā 
arī slavenais Fināls. Vilis Stu-
kuls ir tas cilvēks, kas iegādā-
jies un atvedis uz Latviju izci-
lus šķirnes ērzeļus, kas ietek-
mējuši visu Latvijas zirgko-
pību. Speciālistiem zināmos 
– Almeistaru. Potenciālu, 
Flagmani, Vivatu. Kā pats se-
lekcionārs  atzinis, ka ne tikai 
zināšanas te palīdzējušas, 
bet noteikti  arī intuīcija. Pēc 
aiziešanas pensijā darbojies 
Kaļiņingradas zirgaudzēta-
vā, Tērvetē, izveidots zirgu 
muzejs Briedes krogā.

Viņa zinātnisko darbību 
apliecina vairāki izdevumi 
zirgkopības nozares speciā-

lajā literatūrā, kā arī viņa va-
dībā sastādīti Latvijas zirgu 
ciltsgrāmatas seši sējumi. 
Noteikti jāpiemin saistošā 
valodā uzrakstīto “Ieskaties 
un ieklausies zirgā”. Īpaši 
jāizceļ viens no  publicisti-
kā  radītajiem Viļa Stukula 
darbiem “Krustpilieša stās-
tījums”, kuram ir  vēsturiska 
nozīme  un tas kalpo kā ap-
liecinājums mīlestībai pret 
savu dzimto pusi.

Godā turami ir viņa no-
pelni šķirnes zirgu fermas iz-
veidē kādreizējā kolhozā “Zī-
lāni”, tagadējā Kūku pagastā. 
Šī kopdarba rezultātā Jēkab-
pils puse  ieguva vērtīgu 
zirgu vaislas materiālu, kas 
joprojām redzams ne tikai 
zirgu ciltsrakstos, bet arī sa-
censību rezultātos un darba 
spēju pārbaudēs. Jau tālajā 
1985.gadā tika noorganizē-
tas pirmās sacensības Zīlā-
nos ar toreiz ļoti populāru 
sportistu piedalīšanos šķēr-
šļu pārvarēšanā. Iejādes de-
monstrējumus veica sporta 
meistare Aina Mainiece, 
pazīstama iejādes sportistu 
trenere mūsdienās. 

Stukuls ir izaudzinājis 

daudz zirgu, kas ir ieguvuši 
atzinību, godalgoti ar dažā-
dām medaļām, taču Poten-
ciāla un tīrasiņu Berezaikas 
meita Prelūdija bija viņa 
mūža zirgs: “Prelūdija man 
sagādāja tik daudz prieka, 
kā neviens cits zirgs manā 
mūžā”.  Izaudzināta no pir-
mās dzimšanas dienas, mā-
cīta un iestrādāta, ceļojusi 
līdzi uz Kaļiņingradu un Tēr-
veti, piedalījusies sacensībās 
un devusi pēcnācējus, no 
kuriem viena meita – Fio-
na – bijusi nozīmīga Zīlānu 
fermas kumeļmāte. Lai arī 
mūžs Prelūdijai noslēdzās 
traģiski, jo viņa tiek atrasta 
Burtnieku ganībās iestigusi 
purvainā vietā, viņas saim-
nieks, apliecinot savu mī-
lestību velta skumju, reizē 
gaišu publikāciju presē “At-
vadas Prelūdijai”. 

Zīlānu bērīši ievērojamo 
novadnieku Vili Stukulu 
uz Kondrātu kapu kalniņu 
aizvizināja 1996.gada jūlija 
vidū. Cilvēka mūžs noslē-
dzies, bet viņa veikums dzīvs 
vēl šodien.

Anna Lazdāne

Zīlānu bibliotēkas vadītāja

Prelūdija dzīvei 

Atrastais kareivis tiks nodots BBK

Sarkanarmieša gvardes nozīme, 
krustiņš

Kokos ieaugušās 
lodes...

Kritušāsarkanarmieša 
krustiņš, atradām arī 

nolauzto daļu...

Ļoti bīstams atradums. No šī 
veida  munīcijas ir visvairāk 

bojā gājušo pēckara laikā

2018.gada ekspedīcija Silabebru mežos ir noslēgusies
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30.novembrī Rundāles 
pils Baltajā zālē  tika godi-
nāti labākie un veiksmīgā-
kie Zemgales reģiona uz-
ņēmēji – viņiem piešķirts 
tituls „Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2018”. Šogad lau-
reātu godā Krustpils nova-
da SIA “Ferrums” no Atašie-
nes pagasta.

Katra Zemgales pašval-
dība titulam varēja izvirzīt 
vienu kandidātu. Krustpils 
novada pašvaldība nomi-
nēja Aivi Ļebedevu un viņa 
uzņēmumu SIA “Ferrums”.

SIA “Ferrums” nodarbo-
jas ar metāla darba galdu 
izgatavošanu. Uzņēmējs 
rada iekārtas kokapstrādes 
uzņēmumiem, taras koku 
apstrādei. Uzņēmējs spēj 
uzklausīt un rod iespēju 
palīdzēt materiāli un fi nan-
siāli ar atbalstu pasākumu 
organizēšanā, piedalījies 
Atašienes kapu teritori-

jas labiekārtošanā. Ir liels 
prieks, ka gados jaunais uz-
ņēmējs savas ieceres ģene-
rē dzimtajā pagastā. Uzņē-
mējs strādā un pilnveido-
jas pats priekš sevis, radot 
lietderīgas lietas citiem. 
Dzīves moto: Darbs savam 
priekam!

Ar Zemgales Plānošanas 
reģiona un pašvaldību at-
balstu titula “Gada uzņē-
mējs Zemgalē 2018” iegu-
vēji saņēma īpaši darinātu 
piemiņas zīmi, uz kuras at-
tēlots pasākuma idejiskais 
simbols – vējdzirnavas, At-
zinības rakstu un 500 eiro 
naudas balvu.

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

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada 

pašvaldība

Zemgales labāko 
uzņēmēju vidū 
SIA “Ferrums” no 
Atašienes pagasta

2018.gads Krustpils no-
vada kultūras dzīvē bija 
īpašs, jo daudzi kultūras 
pasākumi aizritēja Latvi-
jas simtgades zīmē, izceļot 
pamatvērtības – ģimeni, 
valsti, tradīcijas, darbu un 
pašus cilvēkus. Atašienes, 
Krustpils, Kūku, Mežāres, 
Variešu un Vīpes pagastu 
kultūras darba organizato-
ri, bibliotēku darbinieki un 
pārvalžu vadītāji, kā arī ko-
lektīvu un pulciņu vadītāji 
un vietējo izglītības iestā-
žu darbinieki ir ieguldījuši 
lielu, nesavtīgu un radošu 
darbu, lai visu novada pa-
audžu ļaudīm radītu ie-
spējas baudīt mākslu cau-
ru gadu visā tās krāšņumā. 
Aizvadītajā gadā Krustpils 
novada pašvaldība izteikti 
dāsni visiem interesen-
tiem dāvāja vairākas izstā-
des, lekcijas, informatīvi 
izglītojošus pasākumus, 
teātra izrādes, festivālus, 
tematiskās balles, paš-
darbnieku un profesionāļu 
priekšnesumus un bagātī-
gu spektru ar izcilu Latvi-
jas profesionālās mākslas 
meistaru koncertprog-
rammām.

Šoreiz atspoguļojumā 
daži veiksmes stāsti no 
aizvadītā gada kultūras 
dzīves notikumiem:

Vairāki amatiermākslas 
kolektīvi ar labu sniegu-
mu ir startējuši skatēs un 
aktīvi kuplinājuši dažādus 
pasākumus kā novadā, tā 
arī citviet Latvijā. Kūku pa-
gasta amatierteātris “Pa-
tapa” un Variešu pagasta 
Skatuves mākslas studijas 
“Murka” jaunieši, saņemot 
lielisku vērtējumu ska-
tē, ieguva tiesības startēt 
uz Gada izrādi. Savukārt 
Variešu kultūras nama 
amatierteātris “Servīze” 
kopā ar bērnu teātra kopu 
“Servīzīte” šogad iestudēja 

īpaši krāšņu izrādi ģimenei 
“Nezinītis un viņa draugi” 
ar ko ir izpelnījušies sirsnī-
gas atsauksmes, plašu at-
pazīstamību un lielu pie-
prasījumu uzstāties citviet 
Latvijā.  Ar vairākām pirm-
izrādēm mūs lutināja arī 
citi novada amatierteātri. 
Krustpils pagasta ama-
tierteātris “Savējie” visiem 
teātri mīlošajai auditorijai 
dāvāja lielisku pirmizrādi - 
komēdiju “Spāniešu muša”, 
bet Mežāres “Efekts” lika 
jautri pasmaidīt par “Dāva-
nu tantei”.

Ar pozitīvām emocijām 
un lepnumu krūtīs šogad 
lielajos Dziesmu un Deju 
svētkos Krustpils novada 
vārdu  daudzināja trīs no-
vada kolektīvi – sieviešu 
koris “Luste”, Kūku pagasta 
vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Zīlānietis” un Ata-
šienes jauniešu deju ko-
lektīvs “Zvirbuļi”. Savukārt 
Vīpes pagasta folkloras 
kopa “Lākači”, aktīvu dalī-
bu ņemot Starptautiskajā 
folkloras festivālā “Baltica”, 
mūsu valsts viesus no tu-
vām un tālām zemēm ie-
pazīstināja ar Krustpils no-
vada dižākajiem bērniem 
un jauniešiem.

Pēc renovācijas durvis 
vēra Atašienes kultūras 
nams “Annas sēta”, nova-
da iedzīvotājiem un vie-
siem visa gada garumā 
piedāvājot interesantu 
un daudzveidīgu kultūras 
programmu. 

Ar jaudīgām roka mūzi-
kas un motociklu rūkoņas 
skaņām šogad Marinzejas 
muižas pagalmā sevi pie-
teica 2018.gada Tūrisma 
sezonas atklāšanas svētki. 
Saulei rietot un romantis-
kiem gaismas lukturīšiem 
laistoties, pacietīgākie 
Atašienes skatītāji izbau-
dīja 20. gadsimta gracio-

zās dejas cēsinieku izpildī-
jumā.  

Novada svētki, kuri šo-
gad ieguva savu nosau-
kumu “Svētki, kas vieno”, 
novada iedzīvotājiem un 
viesiem deva iespēju ba-
gātīgi izbaudīt dažādu 
profesionālo mūziķu gru-
pu sniegumu. Rītu sākot ar 
etnogrāfi skās folkgrupas 
uzstāšanos, un noslēdzot 
ar rokenrola meistarīga-
jiem izpildītājiem. Vislielā-
ko atzinību svētkos ieguva 
garīgās mūzikas koncerts 
ar zvanu ansambļa pie-
dalīšanos Ungurmuižas 
(Medņu) baznīcā. Ar plašu 
izstādi, sirsnīgām sarunām 
un stāstiem par paveikto, 
šogad dāsni dalījās Vīpes 
pagasta amatniecības 
centrs “Māzers”. Novada 
svētku ietvaros, kā jauna 
tradīcija tika ieviesta Auto 
– foto orientēšanās sacen-
sības un “Garšu galerija” ar 
dažādu ēdienu degustēša-
nu.

Kūku pagasta Zīlānos 
tradicionāli tika svinēti 
pagasta estrādes “Mārda-
dzis” svētki.  Atašienē plaši 
apmeklēta tika ikgadējā 
Annas un Jēkaba diena 
un Folkloras festivāls “Ata-
šīnes suseklis”. Pasākumā 
bija īpašs piedāvājuma 
klāsts - kultūrā, sportā, ku-
linārijā un dažādās citās 
aktivitātēs, kur izpausties 
bija iespēja sākot no paša 
mazākā līdz seniora vecu-
ma apmeklētājam.

Krustpils pagasts ar aiz-
vadīto gadu ieviesis jaunu 
tradīciju. Augusta pirmajā 
sestdienā svinēt “Svētkus 
kopā ar zirgiem”. Pirmais 
mēģinājums šādu svēt-
ku radīšanā ir aizvadīts 
sekmīgi. Nu krustpilieši 
ar lielu sparu un radošām 
idejām plāno nākošā gada 
“Jāšanas sporta sacensības 

“Krustpils kauss – 2019.” 
ar pievienoto vērtību – 
daudzveidīgām norisēm.

Saulainajā jūlija pēdējā 
dienā Kūku bibliotēka atzī-
mēja 70 gadu jubileju, vi-
sas dienas garumā visiem 
interesentiem piedāvājot 
lielisku programmu. Iz-
stāde, konkursi, atraktīvas 
spēles, vēsturiskais atskats 
uz pagātni, koncerts, balle 
– priecēja dažāda vecuma 
ļaudis ar dažādām gau-
mēm.

Aizvadītā gada “Grāma-
tu svētki” izskanēja Ata-
šienes pagastā, Marinzejas 
muižā. Arī šajā pasākumā 
visas dienas garumā bēr-
niem, jauniešiem un pie-
augušajiem bija iespēja 
piedalīties un  darboties 
dažādās izzinošās un izglī-
tojošās darbnīcās – ne ti-
kai iepazīt suņu uzvedību 
un gudrību, bet arī redzēt, 
dzirdēt un iedvesmoties 
citām radošām izpaus-
mēm. 

  Lielajai valsts ju-
bilejai par godu novembrī 
ikvienā pagastā iedzīvotāji 
varēja apmeklēt savā kul-
tūras namā svinīgos, Lat-
vijas 100. gadadienai vel-
tītos pasākumus un baudīt 
izcilu mākslinieku uzstāša-
nos. 

Ziemas saulgriežu laiks 
decembrī bija bagāts ar 
kultūras aktivitātēm kā no-
vada bibliotēkās, tā arī kul-
tūras namos. Veco gadu 
aizvadīt un Jauno sagaidīt 
ar labu mūziku, dziesmām, 
dančiem, līksmību, atraktī-
vām izdarībām un salūtu 
visiem novada iedzīvotā-
jiem un viesiem bija iespē-
ja Krustpils pagasta kultū-
ras namā Spuņģēnos.  

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada kultūras 

darba koordinatore

 Ramona Kristvalde

KULTŪRAS DZĪVĒ AIZVADĪTS 
NOTIKUMIEM BAGĀTS GADS!

No šī gada Variešu pa-
gastā darbu uzsācis jauns 
pārvaldes vadītājs – And-
ris Naidovskis. Dzimis un 
audzis Jēkabpilī, pabeidzis 
Jēkabpils 3.vidusskolu, 
absolvējis Latvijas Univer-
sitāti. Savu pirmo darba 
pieredzi guvis tieši Krust-
pils novadā, strādājot par 
traktoristu. Vēlāk strādājis 
par noliktavas pārzini, pēc 
tam - autotransporta no-
zarē uzņēmumā SIA “Bela”, 
kur savas amata prasmes 
paplašinājis arī grāmatve-
dības jomā. No 2000.gada 
A.Naidovskis pievērsās 

uzņēmējdarbībai – nodi-
bināja uzņēmumu, kurš 
nodarbojās ar kokmate-
riālu pirkšanu un pārdo-
šanu, iegūstot vēl papil-
dus pieredzi loģistikas un 
pārvadājumu jomā. Vēlāk 
A.Naidovskis uzņēmumu 
pārdevis, investējot iegū-
tos līdzekļus jaunā, pa-
visam savādākā nozarē, 
nodibinot reklāmas aģen-
tūru Rīgā. Gadiem ejot, 
lielākie klienti sāka arvien 
mazāk veikt pasūtījumus, 
jo paši tika galā ar saviem 
resursiem, līdz ar to, 2017.
gadā nolemts uzņēmumu 

pārdot. Ģimenes apstākļu 
dēļ, A.Naidovskis no gal-
vaspilsētas pārcēlies uz 
Krustpils novada Kūku pa-
gastu. 

2018.gada 19.decembra 
domes sēdē deputāti ar 12 
balsīm “par” A.Naidovski 
ievēlēja Variešu pagasta 
pārvaldnieka amatā. Do-
mes sēdē jaunajam  pār-
valdniekam tika uzdots 
jautājums kādēļ tieši darbs 
pašvaldībā ir uzrunājis un 
kādas nākotnes vīzijas 
redz saistībā ar Variešu pa-
gastu, uz ko A.Naidovskis 
atbildēja, ka šo vakanci iz-

skatījis, jo pārcēlies dzīvot 
tieši uz Krustpils novadu, 
savukārt kā prioritāti, uz-
sākot darbu pašvaldībā, 
pārvaldnieks uzsvēra iepa-
zīšanos ar pagasta iedzī-
votājiem, lai saprastu, kā-
das ir iedzīvotāju vēlmes, 
prioritātes un problēmas. 

Vēlam veiksmi jaunajā 
darba vietā un lai viss iz-
dodas!  

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada 

pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Monika Kauranena

2018.gada 30.novembrī 
Mežāres pagasta biedrība 
ELPAS prezentēja dokumen-
tālo fi lmu „Pa Mežāres pa-
gasta vecticībnieku takām”.  
Filma tika veltīta Latvijas 
simtgadei.

2018.gada pavasarī bied-
rība Zemgales Plānošanas 
reģionā iesniedza projektu 
ar mērķi veicināt Zemgales 
reģiona senās kultūras vērtī-
bu atpazīšanu, saglabāšanu, 
popularizēšanu. Sadarbībā 
ar Latvijas Valsts mežiem un 
Kultūrkapitāla fontu Zem-
gales Plānošanas reģions 
projektu atbalstīja. Projek-
ta uzdevums bija uzklausīt 
un iemūžināt videoformātā 
Mežāres pagastā dzīvojošo 
iedzīvotāju stāstus par  pa-
gasta vecticībniekiem, no-
tikumiem, cilvēkiem, mūsu 
senčiem. 

Vecticībnieki Mežāres 

pagasta teritorijā dzīvo jau 
vairāk kā 300 gadu, izceļot 
pagastu ar to, ka šajā terito-
rijā viņi ir viskuplākā skaitā, 
apvienojoties tagad vienā 
Endzeļu Pomoras vecticīb-
nieku draudzē. Vecticībnieki 
vienmēr ir bijuši pateicīgi 
Latvijai, kura viņus ir pie-
ņēmusi. Caur fi lmas sižetu 
plašai sabiedrībai  parādīta 
mūsdienu vecticībnieku dzī-
ve, kuras saknes ir no tiem 
laikiem, kad barona Korha 
zemes Vitebskas guberni-
jas Zemes banka iztirgoja 
vecticībniekiem, kuri bēga 
no vajāšanām Krievijā.  Tā ir 
dzīve Mežāres pagastā, kurā 
saticīgi, draudzīgi dzīvo vai-
rāku tautību cilvēki, kuriem 
šeit ir savas mājas, pagātne, 
tagadne un nākotne. 
Projekta vadītāja, biedrības 

“Elpas” locekle

Nadežda Mitrofanova

Pa Mežāres pagasta 
vecticībnieku takām

Variešu pagastā jauns pārvaldnieks 
Andris Naidovskis
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Pēc saulainās vasaras, 
uzsākot jauno mācību 
gadu Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā, ar 
jaunu darba sparu radījām 
kopīgus darāmo darbu 
sarakstus un sākām reali-
zēt kopīgos sapņus dzīvē. 
Mūsu pedagogi ir radoši, 
prot iesaistīt visu skolas 
kolektīvu gan mācību, gan 
ārpusstundu aktivitātēs. 
Ikdienā mēs palīdzam cits 
citam, atbalstām un iedro-
šinām, rūpējamies un no-
vērtējam viens otru.

 Septembra nogalē visi 
kopīgi devāmies mācību 
ekskursijā uz lielisku vie-
tu, kur pavadīt aizraujošu 
dienu visiem kopā  - iz-
klaides parku „Avārijas Bri-
gāde”. Tur katram ne vien 
tika nodrošināta iespēja 
iesaistīties dažādās akti-
vitātēs, bet arī rosinājums 
darboties radošajās darb-
nīcās un pildīt skolotāju 
sagatavotos uzdevumus. 
Šis pasākums mums vi-
siem sagādāja lielu prieku 
un pozitīvo emociju lādiņš 

aktivizēja līdzdalību labo 
darbu maratonā skolā. Pa-
ralēli mācību darbam, lai 
mūsu labo darbu būtu pēc 
iespējas vairāk, aicinājām 
ikvienu atrast savu labo 
darbu, ko paveikt, tādējā-
di Latviju padarot labāku. 
Labo darbu maratonā ie-
saistījās viss Antūžu spe-
ciālās internātpamatsko-
las kolektīvs: ar labām do-
mām un darbiem stiprinot 
labestību un patriotismu, 
tika darināti dažādi rok-
darbi Latvijas simtgadei 
veltītajai izstādei «Mūsu 
ģimenes dāvana Latvijai» 
un gatavoti priekšnesumi 
koncertam «Es citu zemi 
neizvēlos...» Mums visiem 
kopā tas izdevās - ar po-
zitīvām emocijām 16.no-
vembrī piepildījām kopā 
būšanas un svinēšanas 
prieku Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā. Par 
saviem labajiem darbiem 
pastāstījām pārējiem, ie-
dvesmojot arī viņus. Labo 
darbu sienu, kur varēja 
izlasīt par paveikto, vei-

dojām pirmā stāva gaite-
nī. Pie šīs sienas arī kopīgi 
fotografējāmies Latvijas 
100.dzimšanas dienas svi-
nībās, devām kadru ar fi k-
sēto kopīgo laimes mirkli 
Gadsimta albumam. Esam 
pateicīgi, saņemot  lielāko 
valsts simtgad es dāvanu  
programmas „Latvijas sko-

las soma” ietvaros: 8.no-
vembrī pie mums skolā ar 
iedvesmojošu izglītojoši 
muzikālu radošo darbnīcu 
viesojās grupa “Santehni-
ķi”, bet 6. decembrī mūsu 
skolas skolēnus viesmīlīgi 
uzņēma Jēkabpils Vēstu-
res muzeja darbinieces. 
Mūsu sirdis priecēja ne 

tikai muzeja ēkas un krā-
jumu iepazīšana, bet arī 
radošā darbnīca un, neno-
liedzami, prieks par pozitī-
vo attieksmi.

Mācību ziņā priecājos 
par ikviena audzēkņa sa-
sniegumiem un izaugsmi 
– novēlu, lai arī turpmāk 
mums visiem pietiek spē-

ka realizēt savas ieceres, lai 
piepildās skaistākie sapņi 
gan skolēniem un peda-
gogiem, gan jums, cienīja-
mie vecāki!

Antūžu speciālās 

internātpamatskolas

direktora vietniece 

izglītības jomā 

Aija Ozoliņa

Atskats uz aizvadīto semestri Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā

22. decembrī Krustpils pagasta 
bibliotēkā notika Ziemassvētku sa-
gaidīšanas pasākums.

Svētbrīdi vadīja bibliotēkas ap-
meklētājiem labi zināmais mācītājs 
emeritus Arnis Vilimsons. Ziemas-
svētki vieno mūs kā ģimeni, draugus 
un sabiedrību.

Svētku atmosfēru radīja bērnu un 
jauniešu teātra kolektīvi “Spārniņi” 
un “Spārni” ar teatralizētu uzvedumu 
“Ziemassvētku brīnumu gaidot”.

Sarma Lazdiņa

Krustpils pagasta bibliotēkas 

vadītāja

26.decembrī Krustpils 
pagasta bērni tika aicināti 
uz Ziemassvētku eglītes 
pasākumu. 

Režisore Aija Vete-
re kopā ar amatierteātri 
“Savējie” iestudēja bēr-
nu lugu B.Juškevičs un 
L.Sopkins “Jaungada ceļo-
jums”. 

Tāpat kā iepriekšējos 
gadus, arī šogad pasā-
kums notika divās grupās, 

jo pagastā ar daudz bēr-
nu. 

Tika šūti jauni kostīmi 
un ieguldīts liels darbs 
sagatavojoties izrādei. 
Pasākumā tika iesaistīti 
bērni un vecāki, izspēlē-
tas Jaungada rotaļas un 
noslēgumā sagaidīts   Sa-
lavectēvs.

Anita Ozoliņa

Krustpils pagasta 

kultūras koordinatore

Ziemassvētku brīnu-
miem tic visi, lai cik lieli 
vai mazi mēs arī būtu. Zie-
massvētkiem gatavojās arī 
Variešu pirmsskolas vecu-
ma bērni. Jau krietnu laiku 
pirms svētkiem tika izrotā-
tas grupiņu un skolas tel-
pas, tika ceptas piparkūkas, 
bērni gatavoja skaistus dar-

biņus šajā tematikā. Visus 
priecēja mūzika pie ieejas 
durvīm un skaisto eglīšu iz-
stāde, kuras veidošanā pie-
dalījās vecāki ar saviem bēr-
niem. Liels paldies viņiem 
par to. Tuvojoties svētkiem 
tika izrotātas eglītes gan 
zālē, gan grupiņās. Lielo 
egli zālē vienoti iededza visi 

bērnudārza audzēkņi, radot 
vēl lielāku svētku sajūtu.  

20.decembra pēcpus-
dienā paši mazākie un ne-
daudz lielākie rūķīši, viņu 
māmiņas un tēti pulcējās 
Variešu sākumskolas lielajā 
svētku zālē, lai pie izgrez-
notās svētku eglītes viens 
otram parādītu , ko katrs 

prot un pamācītu citus. Rū-
ķīši aktīvi darbojās  - dziedā-
ja, dejoja, cepa piparkūkas, 
saiņoja dāvanas, pikojās, 
tīrīja sniegu, tādējādi rādot 
ceļu Ziemassvētku vecītim 
un Pēcim. Rūķīšu ieguldītās 
pūles vainagojās panāku-
miem, jo Ziemassvētku ve-
cītis, jūtot piparkūku smar-
žu, atrada ceļu uz mūsu 
skolu. Neviltots bija mazo 
rūķīšu prieks satiekot Zie-
massvētku vecīti un viņa 
palīgu- arī rūķi. Izrotaļāju-
šies un izkustējušies bērni 
vēlējās noskaitīt Ziemas-
svētku vecītim  dzejoļus un 
nodziedāt dziesmiņas. Kat-
ras grupiņas bērni saņēma 
lielu dāvanu maisu, kuru  
kopā ar vecākiem atvēra 
pasākuma noslēgumā.

Vairosim prieku sev un 
citiem arī turpmāk!

Pirmsskolas skolotāja 

Ineta Vīksna

Rūķu Ziemassvētki Variešu sākumskolā Ziemassvētku 
pasākumi bērniem 
Krustpils p agastā

“Ir atkal Ziemassvētki klāt,  Ir miers un klusums dziļš…”

No 2019. gada 1.janvāra 
Variešu pagasta pārvaldes kasē 

IR IESPĒJAMS 
VEIKT MAKSĀJUMUS 
AR NORĒĶINU KARTI! 



 2019. gada JANVĀRIS    7

Šajā Ziemassvētku laikā  Sūnu pamat-
skolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji 
sarūpēja dāvaniņas Jēkabpils pansionā-
ta vecajiem ļaudīm. Pansionāta direkto-
re Maija Upmale mūs silti sagaidīja, prie-
cājās par Jūsu sarūpētajām dāvanām. 
Piedalīšanās labdarības akcijā skolēnos 
veicina pašiniciatīvu, pašorganizēšanos, 
izpratni un pārliecību par to, ka paši var 
ietekmēt to, kas notiek apkārt, kā arī 
māca darboties praktiski.   Tas savukārt 
veido bērnos piederību videi, kurā tie 
dzīvo, vienlaikus attīstot sadarbošanos, 
līdzjūtību un iecietību.

Nav tik būtiski ko mēs darām - mazas 
vai lielas lietas, svarīgākais, ka mēs to 
darām no sirds!

  Sūnu pamatskolas skolotāja 

Daina Kalve

Vīpes amatniecības centrs 
“Māzers” Krustpils novadā 
2018. gadā īstenojis divus 
projektus - ar Valsts kultūr-
kapitāla  fonda un Krustpils 
novada pašva ldības atbalstu 
īstenots projekts “Nemate-
riālās kultūras mantojuma 
lietpratēju zināšanu un pras-
mju tālāknodošana” - “Simt-
gades podi godā celti”, kā arī 
“Nemateriālā kultūras man-
tojuma lietpratēju zināšanu 
un prasmju tālāknodošana” 
- ,,Simts gadi linu dreļļos”.

“Simtgades podi godā cel-
ti” projekta ietvaros jau 28. 
aprīlī interesenti apmeklēja 
“Latgales podnieku dienas 
2018”. Pēc tam apmeklēta 
Staņislava Viļuma keramikas 
darbnīcu “Cukrasāta” Rē-
zeknes novadā, kur notika 
iepriekšējā vakarā iekurtā 
cepļa izņemšana un tikša-
nās ar Latgales keramiķiem. 
Apmeklēta Lūznavas muiža, 
kur Kultūras šķūnī tika atklā-
ta ikgadējā podnieku dienu 
izstāde. Tāpat dalība ņemta 
arī Raiņa muzejā Jasmuižā, 
kur skatīta Latgales kerami-
kas ekspozīcija.

Vasaras sākumā, 1. un 
2.maijā, 8. un 9.jūnijā noti-
kušas meistarklases ar pod-
nieku Evaldu Vasilevski. “Bija 
interesanti un aizraujoši 
klausīties, mācīties un dar-
boties. E.Vasilevskis mācīja 
māla īpašības - māls kopē 
jebkuru pieskārienu, ga-
rāmejošu žestu, sajūtu. Lai 
panāktu, ka virsma ir glās-
maina, gluda, vecmeistars 
mācīja māla trauku pulēt ar 
karoti, gludu akmentiņu vai 
vilnas lupatiņu. Evalds saka, 
ka seno arodu iedzīvināšana 
ir inovācija, ko var pielīdzināt 

jauno tehnoloģiju 
radīšanai. Reizēm 
mēs visai šauri iz-
protam inovācijas 
procesu, kas var 
būt visai dažāds 

– arī kultūras mantojuma 
pārvēršana progresīvā idejā. 
“Tikai caur kultūru mēs spē-
jam novērtēt to, kas ir sagla-
bāts, un nodot tālāk vērtības, 
lai tās nepazūd. Ir svarīgi likt 
priekšplānā unikālo, lai mēs 
neizšķīstu kopējā masā,” stās-
ta amatniecības centra “Mā-
zers” vadītāja Inese Bramane.

Amatniecības centra 
vadītāja citē podnieku 
E.Vasilevski, kurš minējis: “Li-
pinot ar rokām, meistars var 
justies brīvāks savā radoša-
jā lidojumā un lietot vairāk 
paņēmienu, nekā sēžot pie 
podnieka ripas. Arhaiskā 
metode – ar rokām ļauj lie-
tu sākt un pabeigt. Turpretī, 
darbojoties ar ripu, trauku 
izvirpina, tad liek žāvēties un 
tikai pēc tam taisa osas. Stili, 
paņēmieni ir dažādi, bet, kad 
strādā ar mālu, tev jāataudzē 
spārni. Jaunradei jānāk no 
cilvēka, nevis no modes vai 
akadēmiskajiem kanoniem. 
Domai jābūt brīvai, citādi 
nekā nebūs.”

Nākamā tikšanās un tur-
pinājums māla izzināšanai 
ar Ievu Kaulu notika 27. un 
29.novembrī. Nodarbību lai-
kā interesenti uzzināja par 
saimniecisko podu pamat-
formām un rašanās vēsturi, 
veidoti trauki.

Savukārt jau ziemas sāku-
mā, 10.,11. un 12.decembrī, 
apgūta podu veidošana, da-
žādi pulēšanas paņēmieni. 
Apgūta podu apgleznošana, 
dažādu mālu izmantošana, 
podus dekorējot, tāpat podu 
glazēšana un sagatavoša-
na apdedzināšanai. “Apde-
dzinājām vienu darbu daļu 
elektriskajā krāsniņā, lai ie-
gūtu biskvītu un varētu gla-
zēt. Daļu darbu sagatavojām 
ceplim. Šis projekts likās īss, 
jo vēlme darboties bija liela. 
Ir daudz radošu domu ko 
ceram piepildīt jaunos pro-
jektos. Šis projekts ir unikāls 
ar to, ka paspējām kaut ne-
daudz iegūt no E.Vasilevska 
podniecības skolas. Paldies 
Ievai Kaulai par cepļa kurinā-
šanu, lai dalībnieki pilnīgāk 
apgūtu projektā paredzēto,” 

piebilst I.Bramane.
Otra projekta “Simts gadi 

linu dreļļos” ietvaros Vīpes 
amatniecības centrā “Mā-
zers” izveidota izstāde “Linu 
dreļļi no pūra lādes”. Pētīti 
raksti, auduma veidi, to ap-
strāde. 

“Apguvām pamataudu-
mus – vienkārtni, trinīti, at-
lasu. Audām kokvilnas un 
linu diegu paraugus. Vēl ap-
guvām dreļļu audumus linu 
aušanai - trinīša un atlasa dr-
eļļus, pubuļainos audumus, 
pubuļu dreļļus, pusdreļļus, 
pārstraipu dreļļus, pārsietos 
dreļļus. Četrās stellēs ievil-
kām baltus kokvilnas diegus 
un audām dažādu dreļļu 
rakstu dvieļus. Piektajās stel-
lēs ievilkām 15m kokvilnas 
diegu velkus simtgades bal-
tajam galdautam. Projekta 
dalībnieces, viena pēc otras, 
auda kopdarbu - Balto gald-
autu. Noausts 3,20m garš 
un 1,40m plats galdauts, kas 
apstrādāts un izlikts izstādē. 
Otru galdautu 2,80m x 1,40 
noauda projekta dalībniece 
Valija Dubrovska. Vēl trīs da-
lībnieces audīs savus gald-
autus,” norāda amatniecības 
centra vadītāja.

Aušanai izmantoti kokvil-
nas un linu diegi. Amatnie-
cības centrā ir iespēja aust 
ar mūsdienās ražotu linu un 
dažādiem liniem no senat-
nes. Iegūta liela pieredze ma-
teriālu izvēlē dažādu dreļļu 
aušanai, kā arī tas, kā audu-
ma tehniskais zīmējums - nī-
tījums, paminu sējums, mi-
nums - iekārtojams audeklā 
un kā aprēķināt materiālu 
daudzumu.

I.Bramane atklāj, ka au-
duma iekārtošana stellēs un 
auduma aušana dažiem da-
lībniekiem, kas jau auž ilgāk, 
bija zināšanu atkārtošana, 
bet citi to darīja pirmo reizi. 
Auduma pēcapstrādē bija 
liela izvēle - caurā vīle, mez-
glojums, tamborējums vai 
vienkārši atlocīta maliņa.

Šajā projektā kopumā ie-
saistījās 16 dalībnieces. “Pro-
jekts ir tikai sākums, lai iero-
sinātu, iedrošinātu un dotu 
iespēju aust dvieļus, galdau-
tus un citus izstrādājumus 
dažādās tehnikās. Saglabāt 
un nodot nākamajām paau-
dzēm mūsu senču gudrības,” 
norāda amatniecības centra 
vadītāja.

Visi interesenti laipni 
aicināti apskatīt izstādes 
“Simtgades podi godā celti” 
un “Simts gadi linu dreļļos” 
Vīpes amatniecības centrā 
“Māzers”!

Informāciju sagatavoja:

Krustpils novada 

pašvaldības Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Monika Kauranena 

13.decembrī mēs - Sūnu 
pamatskolas 8.klases meite-
nes, devāmies uz Jēkabpils 
Bērnu un jauniešu centru, 
lai piedalītos Jēkabpils pil-
sētas 16. jauniešu konferen-
cē “VEIKSMES KODS”.

Šajā konferencē mūs sa-
gaidīja latviešu poproka 
un elektroniskās mūzikas 
grupas “Triānas Parks”   da-
lībniece  Agnese Rakovska, 
jauniešu studijas „BaM-
buss” vadītāja    Līga Siliņa, 

“TeaTree”    improvizācijas 
teātra vadītāja un dibinātā-
ja Mairita Strūberga, biedrī-
bas “Jēkabpils NVO resursu 
centrs”  brīvprātīgā darba 
projekta vadītāja, jaunatnes 
darbiniece  Evelīna Elksnī-
te,  Jēkabpils sporta cen-
tra  sporta speciāliste  Dace 
Valtere,    latviešu mūziķis, 
dzejnieks, mūzikas un teks-
tu autors un RigaTV24 raidī-
juma  “Rampas Ugunis”  va-
dītājs Andris Kivičs.

Konferenci atklāja mūzi-
ķis Andris Kivičs ar dziesmu 
par veiksmi. Katrs no ek-
spertiem pastāstīja par savu 
veiksmes kodu un tad kat-
ras skolas dalībnieki sniedza 
priekšnesumus vai prezen-
tācijas. Tas bija jāsagatavo 
mājās un jāpastāsta par 
savu izpratni par veiksmi.

Dienas gaitā, strādā-
jot sešās darba grupās , 
mums bija iespēja tuvāk 
iepazīt māksliniekus, citu 
skolu pārstāvjus, intere-
santi un lietderīgi pavadīt 
laiku.  Konferences darba 
grupās tika apskatītas tādas 
tēmas, kā līderība, harizma, 
brīvprātīgā darba kustība, 
komunikācija, uzdrošinā-
šanās.  Kopīgi tika   rasta at-
bilde uz jautājumu  -  kas ir 
veiksmes kods? 

Pasākuma izskaņā kopīgi 
dziedājām Ziemassvētku 
dziesmas, saņēmām piemi-
ņas balvas.

Paldies pasākuma orga-
nizatoriem par šādu iespēju 
pabūt kopā ar Jēkabpils pil-
sētas jauniešiem un izzināt 
sevi.

 Paula Bizauska

8.klases skolniece

Kūku bibliotēka saviem 
lietotajiem piedāvā iespē-
ju pievienoties WhatsApp 
grupai “Kūku bibliotēka”. 
Tā ir vienkārša, droša, uz-
ticama un ātra bezmaksas 
ziņapmaiņas lietotne, kas 
pieejama Android un ci-
tiem viedtālruņiem. Šajā 
grupā varēsi aktīvi sekot 
līdzi Kūku bibliotēkas jau-
numiem un aktualitātēm, 
kā arī uzzināt sev vēlamo 
informāciju.

Ja ir interese pievieno-

ties grupai, lūdzu iepazīs-
ties ar noteikumiem un 
sūti SMS uz tālr. 25635248 
ar tekstu ‘’Kūku bibliotēka’’ 
klāt pierakstot savu vārdu 
un uzvārdu. Jūsu telefonu 
numuri netiks izmantoti 
ļaunprātīgi, tikai un vienī-
gi lai pievienotu grupai!

Noteikumi:
1. Cienīt visus grupas 

dalībniekus.
2. WhatsApp tematiskā 

grupa paredzēta diskusi-
jām tikai par un ap Kūku 

bibliotēku, tās pakalpoju-
miem, pieredzes apmaiņu 
un informācijas iegūšanu 
saprāta robežās.

3. Aizliegta spamošana, 
neadekvātu foto sūtīšana, 
pārpublicēšana.

4. Nelietot lamuvārdus 
un ievērot ētisku saziņu.

Lūgums ievērot šos 
noteikumus un ievērot 
pašsaprotamas ētikas nor-
mas!
Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina

Sūnu skolas skolēni piedalās 
jauniešu konferencē

Paldies par piedalīšanos un 
līdzdalību labdarības 
akcijā “Ziemassvētku prieks”!

Vīpes amatniecības centrs 
“Māzers” 2018. gadā 
īstenojis divus projektus

Vīpes amatniecības centrā 
“Māzers” skatāma izstāde 

“Simtgades podi godā celti”.

 Iespēja pievienoties 
WhatsApp grupā – “Kūku bibliotēka”
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Kaut varētu visu 
dzīvi
tā viņu uz rokām 
nest,
uz laimi, uz 
spožumu, slavu
pa taisnāko taciņu 
vest!.

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts 
4 jaundzimušie – 
3 zēni, 1 meitene 

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

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

LITKINS GEORGIJS                      
02.06.l954.- 
06.12.2018.

JAUNZEME 
VALENTĪNA            
26.04.1926.- 
08.12.2018.

KUDRJAVCEVA 
TATJANA         
23.10.1937.- 
14.12.2018.

BLAŠKOVS NIKOLAJS                
09.08.1956.- 
15.12.2018.

KOPPA LIDIJA                               
16.07.1922.- 
19.12.2018.

BOGUSEVIČA 
VALENTĪNA       
12.06.1935.- 
19.12.2018.

IĻJINS JĀNIS                                  
06.08.1950.- 
21.12.2018.

LĪCIS ANDRIS                               
16.03.1951.- 
21.12.2018.

LEITĀNS JĀNIS                            
05.05.1948.- 
27.12.2018.

ŅESTEROVA IRINA                     
09.11.1942.- 
27.12.2018.

RADIONOVS IVANS                    
07.06.1925.- 
01.01.2019.

RIŽA DZIDRA                               
30.08.1930.- 
01.01.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

 

19. janvārī     plkst. 14:00 
Atašienes bibliotēkā 

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots plašsaziņas līdzekļos 

Atmiņas, sirds sarunas, stāstījums par izstādi 
 
 

Muzikālo noskaņu radīs 

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pedagoģe 
ANITA CINKMANE 

Pasākumu atbalsta 
Krustpils novada pašvaldība 
NVO projekta ietvaros 

Pasākumu organizē 
Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds 
sadarbībā ar Atašienes bibliotēku   

18.01.2019. 
SĀKUMS 22:00 DJ SLAVIK 

PUSNAKTĪ LABĀKO TĒRPU APBALVOŠANA 
MASKARĀDE 
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23.februārī plkst.13:00 
Zīlānu bibliotēka un Zīlānu kultūras nams 

Ielūdz  bērnus uz 

bērnu rītu:  
 

 

 

ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMĀ
25. janvārī plkst. 19.00

Biļetes cena 2,00 euro

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 Andris Naidovskis – 
28308041, andris.naidovskis@krustpils.lv

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


