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Noskaidroti konkursa "Gada jaunatnes balva 2019" uzvarētāji

12.decembrī  Zīlānu  kul-
tūras namā norisinājās pir-
mā Krustpils novada Jau-
natnes Gada balvu pasnieg-
šanas ceremonija.  Svinīgais 
pasākums tika rīkots, lai  lai 
novērtētu jauniešu īstenotās 
aktivitātes Krustpils novadā, 
kā arī godinātu jauniešus 
un viņu atbalstītājus, kuri 
pašaizliedzīgi darbojušies, 
veicinot jaunatnes politikas 
attīstību pašvaldībā.

Pirmajā Krustpils novada 
Jaunatnes Gada balvas svi-
nīgajā ceremonijā tika pa-
sniegti apbalvojumi septiņās 
nominācijās. Katras nominā-
cijas uzvarētājs saņēma  īpa-
šu balvu – no koka veidotu 
ozolzīli. Jau izsenis cilvēki zi-
nāja, ka ozola rieksti jeb zīles 
nav tikai vitamīnu avots, tie ir 
gudrības un labklājības sim-
boli, arī sēklas jaunai  ozolu 
audzei. 

Kopumā tika saņemti 29 
pieteikumi šādās nomināci-
jās: Jaunatnei draudzīgākā 
pagasta pārvalde, Aktīvā-
kā izglītības iestāde darba 
ar jaunatni, Gada jauniešu 
balsts, Gada jaunais spor-
tists, Gada jaunais māksli-
nieks, Gada brīvprātīgais un 
Gada skolēns.

Konkursa vērtēšanas ko-
misija, pamatojoties uz kon-
kursa nolikumā izstrādāta-
jiem vērtēšanas kritērijiem, 
noteica sekojošus uzvarētā-
jus:
„Jaunatnei 
draudzīgākā 
pagasta pārvalde”- 
Atašienes pagasta 
pārvalde

Atašienes pagastā ir izvei-
dojusies veiksmīga sadarbī-
ba starp pagasta iestādēm- 
skolu, kultūras namu, bib-

liotēku un pagasta pārvaldi. 
Viņi ir kopā valsts svētkos, 
Ziemassvētkos, novada svēt-
kos, Annas dienas svinībās, 
pagasta sporta svētkos un 
citās aktivitātēs, kur ir iespē-
ja sadarboties. Atašienes 
pagasta pārvalde atbalsta 
un veicina šo sadarbību. 
Lai veidotu attieksmi pret 
dzimto vietu un pret līdzcil-
vēkiem, pagasts pasākumos 
īpaši cenšas iesaistīt jaunie-
šus. Pagasta pārvalde atbal-
sta jauniešu deju kolektīvu 
“Zvirbuļi” – tiek nodrošināta 
tērpu iegāde, transports un 
pasākumu vietām. Šogad 
dialoga ceļā starp jaunie-
šiem un pagasta pārvaldi ir 
rasta iespēja nodrošināt tel-
pas jauniešiem. Šī gada no-
vembrī valsts svētkos pagas-
ta pārvaldes vadītāja sveica 
arī jauniešus, novērtējot viņu 
devumu pagastam.
Nominācijā 
„Aktīvākā 
izglītības iestāde 
darbā ar jaunatni”- 
Sūnu pamatskola

Sūnu pamatskola ir skola, 
kurā ienākot vienmēr ir mā-
jīguma sajūta. Šajā skolā tevi 
uzņems un sagaidīs ar sil-
tākajiem sveicieniem. Sūnu 
pamatskola ne tikai 2019.
gadā, bet arī iepriekšējos 
gados ir aktīvākā izglītības 
iestāde darbā ar jaunatni. 
Skolas aktivitātes var redzēt 
Facebook kontā, kur ik nedē-
ļu parādās aktivitātes, kurās 
ir iesaistījusies skola un tās 
skolēni. Šogad skolā ir izvei-
dota skolēnu dome un ik 
nedēļu tā satiekas ar skolas 
vadību, lai pārrunātu skolē-
niem aktuālos jautājumus 
un dalītos ar informāciju. 
Skola ar lielu atbildību tiek 

īstenoti ES projekti un radī-
tas jaunas interešu izglītības 
grupas. Piemēram Sūnu pa-
matskolas mazpulcēni dau-
dzina pagasta un novada 
vārdu visā Latvijā. Skola ik 
gadu var lepoties, ka ai at-
balstījuši, attīstījuši skolēnu 
talantus dažādās jomās.
Nominācijā “Gada 
jauniešu balsts” – 
Mārīte Pole

Sūnu pamatskolas sarg-
eņģelis un atbalsts, tā varē-
tu raksturot Mārīti . Mārīte 
ir viens no tiem cilvēkiem, 
kurai nav vienaldzīga skolas 
dzīve. Mārīte jau vairākus 
gadus vada Skolas pado-
mes darbu, kā arī biedrību 
“Silta sirds”. Pateicoties Mā-
rītei skolā tika atvērta Zaļā 
klase. Klases izveidošana 
dod iespēju bērniem apgūt 
mācību vielu interesantā vei-
dā, savukārt pedagogi var 
dažādot mācību metodes. 
Ar Mārītes atbalstu pie Zaļās 
klases šogad tika izveidota  
ugunskura vieta. Uzsākot 
jauno mācību gadu- Zīnību 
dienā Mārīte noorganizēja 
skolēniem robotikas nodar-
bību. Pateicoties Mārītei šajā 
mācību gadā skola tika pie 
jaunām galda spēlēm, kuras 
var izmantot ne tikai telpā, 
bet arī skolas pagalmā. Tāpat 
arī Mārītes atbalstu mācību 
gada beigās tiek organizēti 
sporta svētki. Mārīte saka, 
ka visi kopā mēs varam veikt 
lielus darbus mūsu jauniešu 
labā.
Nominācijā „Gada 
jaunais sportists”- 
Ieva Ivanova

Ieva Ivanova ir Jēkab-
pils 3.vidusskolas 12.klases 
skolniece. Ieva ir ļoti aktīva 
sporta jomā, piedalās visos 

skolas un ārpusskolas rīko-
tājos sporta pasākumos, sa-
censībās vieglatlētikā. Ievai 
piemīt cīņas spars, mērķtie-
cība un atbildības sajūta par 
darāmo darbu. Viņa vienmēr 
uzsākto pabeidz līdz galam, 
neskatoties uz grūtībām un 
traumām. Treniņos iegulda 
visu savu spēka raksturu, lai 
sasniegtu iecerētos rezultā-
tus un personīgos rekordus. 
Ieva ir piedalījusies gan Lat-
vijas, gan starptautiska mē-
roga sacensībās. 2019. gada 
maijā bija viena no Jēkab-
pils 3.vidusskolas meiteņu 
komandas dalībniecēm ISF 
Pasaules skolēnu čempionā-
tā vieglatlētikā, kur kopvēr-
tējumā izcīnīja augstvērtīgo 
10.vietu. 2019.gadā 2 reizes 
ieguva 3.vietu Latvijas U20 
čempionātā 60 m un 100m 
skrējienā.
Nominācijā 
„Gada jaunais 
mākslinieks”- Dārta 
Kristīne Ozoliņa

Dārta Kristīne Ozoliņa 
paralēli mācībām Vīpes pa-
matskolā apgūst klavierspē-
li Arvīda Žilinska Jēkabpils 
mūzikas skolā. Dārtai ir labas 
sekmes ne tikai mācībās sko-
lā, bet viņa gūst arī starptau-
tiskus panākumus dažādos 
konkursos. Tā piemēram 
2019.gada aprīlī Dārta pie-
dalījās starptautiskā kon-
kursā VIVA LA MUSICA, kas 
notika Daugavpilī un ieguva 
2.vietu. Šī gada aprīlī gandrīz 
40 Latgales jaunie  pianisti 
satikās Balvu mūzikas sko-
lā pianistu konkursā- Dārta 
ieguva 2.vietu. Kopskaitā 
2018./2019. mācību gadā 
Dārta Kristīne Ozoliņa ir pie-
dalījusies 8 konkursos, no 
tiem 6 starptautiskos. Dārta 

Kristīne Ozoliņa skolas svinī-
gajos pasākumos arī mēdz 
priecēt ar savu muzikālo 
sniegumu.
Nominācijā „Gada 
brīvprātīgais”- 
Viktorija 
Voitehoviča

Viktorija jau gadiem ilgi ir 
īsta Krustpils novada patrio-
te un nesavtīgi steidzas palī-
gā visos novada pasākumus 
un aktivitātes. Jauniete jau 
aptuveni 3 gadus regulāri 
iesaistās brīvprātīgā darba 
aktivitātēs pašvaldībā. Teju 
neviens Krustpils novada 
pašvaldības organizētais 
pasākums nav iedomājams 
bez Viktorijas atbalsta. Vik-
torija kā brīvprātīgais ir dar-
bojusies arī biedrības “KRO-
KUS” rīkotajā tautas skrējie-
nā "Krustpils skrējiens" un 
“Dabas resursu aizsardzības 
biedrības” organizētajā pār-
gājienā “Pārgājiens starp 
pilskalniem”. Pēdējos divos 
gados Viktorija kā brīvprātī-
gā ir strādājusi Latvijas Maz-
pulku vasaras nometnēs 
Ļaudonā un Staļģenē, veicot 
grupas vadītāja amata pie-
nākumus. Vēl bez brīvprātī-
gā darba Viktorija aizraujas 
ar svarbumbu sportu. Jau-
niete ir izcīnījusi godalgotas 
vietas Latvijas čempionātos 
svarbumbu celšanā.
Nominācijā „Gada 
skolēns”- Paula 
Bizauska

Paula Bizauska mācās 
Sūnu pamatskolas 9.kla-
sē.  Paula nebaidās iesaistī-
ties jaunos pasākumos un 
aktivitātēs. Paula organizē 
raksta pasākumu scenārijus 
un vada pasākumus. Pau-
la skolas pasākumiem pa ir 
iestudējusi savas sacerētās 
lugas. Paula ir piedalījusies 

konkursā “Tīrai Latvijai”. Pau-
la aktīvi iesaistās talkās un 
citos Latvijas sakopšanas 
darbos. Arī Mazpulki Paulai 
nav sveši. Paula katru gadu 
dodas uz Latvijas Mazpulku 
nometnēm. Paula labprāt 
dodas uz Latvijas Mazpulku 
konferencēm un forumiem.  
Arī brīvprātīgais darbs Pau-
lai nav svešs. Paula dodas 
uz dažādām apmācībām un 
apgūst jaunas zināšanas un 
prasmes, lai padarītu savu 
pagastu un novadu labāku. 
Paula ir skolas domes prezi-
dente. Paula ir piedalījusies 
projektā “Šodien laukos”. 
Paula ir radoša un sportiska 
un nekad nebaidās izmēģi-
nāt jaunas lietas. Paula no-
teikti liks jums pasmaidīt un 
padarīs jūsu dienu labāku.

Krustpils  novada Jaunat-
nes Gada balvas apbalvoša-
nas ceremonijas dalībniekus 
nomināciju pasniegšanas 
starplaikos ar dzeju priecē-
ja Artūrs Turkupols, savukārt 
ar muzikāliem priekšnesu-
miem Vīpes  pagasta  folklo-
ras kopa "Lākači”, kā arī Ma-
rina Okuņeva un Ieva Niedra.

Paldies jauniešu organi-
zatoru komandai –  Paulai 
Bizauskai, Rolandam La-
gunam, Ralfam Zalānam, 
Lindai Ozoliņai un Viktorijai 
Voitehovičai.

Paldies ikvienam, kurš ar 
savu darbību atbalsta un 
iedvesmo jauniešus. Tāpat 
no sirds lepojos ar ikvienu 
jaunieti, kurš ir pietiekami 
drosmīgs, lai sekotu saviem 
mērķiem, sapņiem, tā ie-
dvesmojot arī citus. Jaunieši 
jūs esat mūsu novada lep-
nums. Jauniešos ir spēks. Tā 
tik turpināt! Lai šis pasākums 
kalpo par mīļu un jauku tra-
dīciju turpmākajiem gadiem 
un par motivāciju citiem no-
vada jauniešiem.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste
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Domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
2019.gada 18.decembrī 

Krustpils novada domes 
sēdē izskatīti un pieņemti 
lēmumi šādos jautājumos:

Par Krustpils novada bā-
riņtiesas locekles Marinas 
Ostrovskas atbrīvošanu no 
amata (Atbrīvot M. Ostrov-
sku no Krustpils novada 
bāriņtiesas locekļa amata 
ar 2019. gada 30. decem-
bri.)

• Par Krustpils novada 
pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Kirsīši”, Atašienes 
pagasts, Krustpils novads 
izsoles rezultāta apstipri-
nāšanu un pirkuma līguma 
noslēgšanu (Apstiprināt 
nekustamās mantas – ne-
kustamā īpašuma atsa-
vināšanas rezultātus un 
slēgt pirkuma līgumu)

• Par nekustamā īpašu-
ma Rīgas ielā 115B, Jēkab-
pilī pirmās izsoles rezultā-
tu un otrās izsoles rīkoša-
nu (Atzīt par nenotikušu 
pirmo izsoli un noteikt 
otrās izsoles soli, un izsoles 
laiku)

 • Par nekustamā īpašu-
ma “Mednieki”, Atašienes 
pagasts, Krustpils novads 
pirmās izsoles rezultātu 
(Atzīt par nenotikušu pir-
mo izsoli, noteikt otrās iz-
soles soli un izsoles laiku)

• Par grozījumiem no-
teikumos “Kārtība, kādā 
tiek sadalīta valsts budže-
ta mērķdotācija bērnu 
no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbinā-
to pirmsskolas izglītības 
pedagogu, vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu 
pedagoga darba samaksai 
un valsts sociālās apdro-

šināšanas obligātajām ie-
maksām” (Izdarīt grozīju-
mus noteikumu 9.punktā 
un 16.1. apakšpunktā)

• Par atbalstu dalībai zie-
mas deju treniņu nometnē 
(Piešķirt līdzekļus dalībai 
ziemas deju treniņu no-
metnē)

• Par grozījumiem kon-
kursa uzņēmējdarbības at-
balstam “Lēciens biznesā” 
nolikumā (Izdarīt konkursa 
nolikumā grozījumus)

• Par atļauju vīna, rau-
dzēto dzērienu, starppro-
duktu vai pārējo alkoholis-
ko dzērienu ražošanai (At-
ļaut ražot vīnu, raudzētos 
dzērienus, starpproduktus 
vai pārējos alkoholiskos 
dzērienus)

• Par grozījumiem no-
likumā “Krustpils novada 
pašvaldības atbalsts ne-
valstisko organizāciju pro-
jektiem” (Izdarīt nolikumā 
grozījumus)

• Par grozījumiem Krust-
pils novada pašvaldības 
darbinieku amata vienību 
un slodžu sarakstā (Izdarīt 
nolikumā grozījumus)

• Par grozījumiem Krust-
pils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikumā 
(Izdarīt nolikumā grozīju-
mus)

• Par Krustpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
maksas pakalpojumu cen-
rāža apstiprināšanu (Ap-
stiprināt Krustpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegto maksas pakalpoju-
mu izcenojumus)

• Par zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 
56940080208 Variešu pa-

gastā nomas tiesību izso-
les organizēšanu (Rīkot ze-
mes nomas tiesību izsoli, 
noteikt zemes nomas tie-
sību izsoles sākumcenu un 
nomas tiesību izsoles soli)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Krustpils pagastā (Pagari-
nāt dzīvojamās telpas īres 
un pakalpojumu līgumu 
uz diviem gadiem, ar tie-
sībām pagarināt uz tādu 
pašu termiņu, ja nav īres 
vai pamatpakalpojumu 
maksājuma termiņa kavē-
jumu)

 • Par dzīvojamās telpas 
īres līguma izbeigšanu 
Atašienes pagastā (Izbeigt 
2013.gada 30.maija dzīvo-
jamās telpas īres un komu-
nālo pakalpojumu līgumu 
ar 2019.gada 31.decem-
bri.)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Krustpils pagastā (Pagari-
nāt dzīvojamās telpas īres 
un pakalpojumu līgumu 
uz vienu gadu, ar tiesībām 
pagarināt uz tādu pašu 
termiņu, ja nav īres vai pa-
matpakalpojumu maksā-
juma termiņa kavējumu)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Krustpils pagastā (Paga-
rināt 2017.gada 3.oktobrī 
noslēgto īres līgumu uz 
vienu gadu, ar tiesībām 
pagarināt īres līgumu uz 
tādu pašu termiņu, ja nav 
īres maksas parāds)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Krustpils pagastā (Paga-
rināt noslēgto dzīvojamo 
telpu īres un komunālo pa-
kalpojumu līgumu uz di-

viem gadiem, ar tiesībām 
pagarināt īres līgumu uz 
tādu pašu termiņu, ja nav 
īres maksas un pamatpa-
kalpojumu parāds)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Mežāres pagastā (Pagari-
nāt noslēgto dzīvojamo 
telpu īres un komunālo pa-
kalpojumu līgumu uz di-
viem gadiem, ar tiesībām 
pagarināt īres līgumu uz 
tādu pašu termiņu, ja nav 
īres maksas un pamatpa-
kalpojumu parāds)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pagarināšanu 
Mežāres pagastā (Pagari-
nāt noslēgto īres līgumu 
uz diviem gadiem, ar tiesī-
bām pagarināt īres līgumu 
uz tādu pašu termiņu, ja 
nav īres maksas un pamat-
pakalpojumu parada)

• Par nomas līguma pār-
slēgšanu Atašienes pagas-
tā (Pārslēgt noslēgto no-
mas līgumu)

• Par dzīvojamās telpas 
īres tiesību piešķiršanu 
Atašienes pagastā (Piešķirt 
dzīvojamās telpas īres tie-
sības)

• Par grozījumiem Krust-
pils novada pašvaldības 
Zemes lietu komisijas no-
likumā (Izdarīt grozījumu 
un papildināt nolikuma 
1.2.punktu)

• Par rūpnieciskās zve-
jas pašpatēriņam tiesību 
nomu publiskajos ūdeņos 
Krustpils novadā (Piešķirt 
limitu rūpnieciskajai zve-
jai pašpatēriņam  un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu uz vienu 
gadu zvejai Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagasta, 

Krustpils novada teritorijā)
• Par rūpnieciskās zve-

jas pašpatēriņam tiesību 
nomu publiskajos ūdeņos 
Krustpils novadā (Piešķirt 
limitu rūpnieciskajai zve-
jai pašpatēriņam  un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu uz vienu 
gadu zvejai Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagasta, 
Krustpils novada teritorijā)

• Par rūpnieciskās zve-
jas pašpatēriņam tiesību 
nomu publiskajos ūdeņos 
Krustpils novadā (Piešķirt 
limitu rūpnieciskajai zve-
jai pašpatēriņam  un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu uz vienu 
gadu zvejai Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagasta, 
Krustpils novada teritorijā)

• Par rūpnieciskās zve-
jas pašpatēriņam tiesību 
nomu publiskajos ūdeņos 
Krustpils novadā (Piešķirt 
limitu rūpnieciskajai zve-
jai pašpatēriņam  un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu uz vienu 
gadu zvejai Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagasta, 
Krustpils novada teritorijā)

• Par rūpnieciskās zve-
jas pašpatēriņam tiesību 
nomu publiskajos ūdeņos 
Krustpils novadā (Piešķirt 
limitu rūpnieciskajai zve-
jai pašpatēriņam  un slēgt 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu uz vienu 
gadu zvejai Pļaviņu ūdens-
krātuvē, Krustpils pagasta, 
Krustpils novada teritorijā)

• Par zemes ierīcības 
projekta „Muižarāji” apstip-
rināšanu (Apstiprināt ze-
mes ierīcības projektu)

• Par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu 
Kūku pagastā (Pagarināt 
dzīvojamās telpas īres un 
pakalpojumu līgumu uz 
vienu gadu, ar tiesībām 
pagarināt uz tādu pašu 
termiņu, ja nav īres vai pa-
matpakalpojumu maksā-
juma termiņa kavējumu)

• Par zemes nomas tie-
sību izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu (Apstiprināt 
Krustpils novada pašvaldī-
bai piekritīgo neapbūvēto 
zemes vienību zemes no-
mas tiesību izsoles rezul-
tātus)

• Par Krustpils novada 
pašvaldības Nevalstisko 
organizāciju atbalsta iz-
vērtēšanas komisijas sastā-
va papildināšanu (Izdarīt 
nolikuma 4.1. apakšpunk-
tā grozījumu un Ievēlēt 
Krustpils novada pašval-
dības Attīstības nodaļas 
vadītāju, teritorijas plā-
nošanas un darba ar uz-
ņēmējiem speciālisti Ingu 
Rubeni Krustpils novada 
pašvaldības Nevalstisko 
organizāciju atbalsta iz-
vērtēšanas komisijā)

• Par Krustpils novada 
vēlēšanu komisijas locekļu 
ievēlēšanu (Ievēlēt S. Čan-
deri un T. Latiševu par ko-
misijas locekļiem Krustpils 
novada vēlēšanu komisijā)

• Par dzīvojamās telpas 
īres tiesību piešķiršanu 
Kūku pagastā (Piešķirt dzī-
vojamās telpas īres tiesības 
uz vienu gadu ar tiesībām 
prasīt īres līguma pagari-
nājumu, ja nav īres un pa-
matpakalpojumu maksas 
parāda)

Sēdes vadītājs K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldība iegūst nomināciju 
“Par pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai”

2019. gada 16. decembrī 
svinīgā pasākumā Latvijas 
Mākslas akadēmijā tika pa-
ziņoti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministri-
jas un Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūras rīkotā kon-
kursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019” rezultāti. 

Svinīgajā noslēguma pa-
sākumā piedalījās arī Krust-
pils novada pašvaldības 
pārstāvji – Krustpils novada 
domes priekšsēdētājs Kārlis 
Pabērzs, Krustpils novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Raimonds Spēks, Tūrisma un 
jaunatnes lietu speciāliste 
Angelīna Tukiša, Sabiedrisko 
attiecību speciāliste Justīne 
Iie un divas Krustpils novada 
ģimenes. 

Lai gan Krustpils novada 
pašvaldība neieguva gal-
veno balvu, konkursa žūrija 
Krustpils novadam piešķīra 
nomināciju “Par pakalpoju-
mu pieejamību tuvāk dzī-

vesvietai” (6000 EUR).
Esam lepni par paveikto 

un turpināsim tiekties uz 
labāko. Paldies mūsu iedzī-
votājiem, kuri balsoja kon-
kursa pirmajā kārtā, paldies 
ikvienam, kurš palīdz kļūt 
novadam vēl skaistākam un 
ģimenēm draudzīgākam! 

Informācijai no www.vie-
tagimenei.lv: Konkurss no-
ritēja trešo gadu pēc kārtas. 
Šogad, atšķirībā no iepriek-
šējiem gadiem, pašvaldības 
konkurēja sadalījumā pa 
plānošanas reģioniem. Kon-
kurss norisinājās trīs kārtās. 
Lielāku punktu skaitu varēja 
saņemt tās pašvaldības, kas 
aizpildīja pieteikuma anketu 
un aktīvi piedalījās konkur-
sa informatīvajā kampaņā. 
Konkursā tika vērtētas visas 
Latvijas pašvaldības, to salī-
dzināšanai tika ņemta vērā 
gan pieejamā informācija 
par pašvaldībām, gan to 
iesniegtā informācija – sta-

tistikas dati, demogrāfiskie 
rādītāji, pakalpojumu skaits 
un atbalsts, ko pašvaldības 
sniedz ģimenēm ar bērniem, 
kā arī iedzīvotāju balsojuma 
rezultāti, kuri atspoguļoja arī 
balsotāju viedokli par paš-
valdībām. Otrajā kārtā tika 
25 pašvaldības, trešajā kārtā 
10 pašvaldības. Tās konkursa 
vērtēšanas komisija apmek-

lēja klātienē, lai personīgi 
pārliecinātos par pašvaldību 
rūpēm par ģimenēm ar bēr-
niem. Katrai no pašvaldībām 
bija iespēja izcelt labākos 
piemērus, kā tās spēj piesais-
tīt novadam iedzīvotājus, 
uzlabot tiem dzīves kvalitāti, 
piedāvāt atbalstu dažādās 
dzīves jomās un situācijās. 
Šā gada uzvarētāju titulu ie-

guvušās pašvaldības ir labs 
piemērs, kā rūpēties par ģi-
menēm, sākot no brīža, kad 
tiek noslēgta laulība un pie-
dzimst bērniņš.

Informāciju apkopoja
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Justīne Iie

Izsole
Krustpils novada 

dome atklātā mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu 
soli pārdod nekusta-
mo īpašumu:

Rīgas ielā 115 B, Jē-
kabpilī, 136 kv.m. pla-
tībā ar garāžu, par sā-
kumcenu 4050 EUR.

Izsole notiks 2020.
gada 6.februārī plkst. 
10.10 Krustpils novada 
domē, sanāksmju zālē 
A7, Rīgas iela 150A, Jē-
kabpilī. 

Izsolāmo nekusta-
mo īpašumu var ap-
skatīt darba dienā, ie-
priekš sazinoties pa tālr. 
26627525.” Ar izsoles 
nolikumu var iepazīties 
tīmekļa vietnē:  http://
www.krustpils.lv.”
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Noslēdzies projekts Nr. VP2019/1.2-9 
“Atver durvis sadarbībai"

Projekts tika īstenots Iz-
glītības un zinātnes minis-
trijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas  2019.
gadam valsts budžeta   fi-
nansējuma ietvaros no 
9.augusta līdz 8.decem-
brim

Projekta galvenais mēr-
ķis bija   izstrādāt   modeli 
un rīcības plānu plānveida 
un strukturētai Krustpils 
novada jauniešu, darbā 
ar jaunatni iesaistīto per-
sonu pašvaldībā un jau-
natnes jomā strādājošo 
nevalstisko organizāciju 
sadarbībai. Projekta ietva-
ros tika attīstīti divi darba 
ar jaunatni rīcības virzieni, 
t.i., jauniešu līdzdalība un 
jaunatnes jomā iesaistīto 
personu un institūciju ka-
pacitātes stiprināšana. Pro-
jekta galvenās aktivitātes:  
• 2 dienu apmācības “Atver 
durvis sadarbībai” Krust-
pils novada jauniešiem, 
darbā ar jaunatni iesaistī-

tajām personām un jau-
natnes jomā strādājošo 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem par iniciatīvu 
plānošanu un īstenoša-
nu vietējās kopienas labā;  
• sadarbības modeļa un 
rīcības plāna izstrāde ek-
sperta vadībā.

Projekta mērķauditorija 
bija Krustpils novada jau-
nieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, darbā ar jaunatni 
iesaistītās personas paš-
valdībā, kā arī jaunatnes 
jomā strādājošās nevalstis-
kās organizācijas. Projekta 
rezultātā tika izstrādāts 
sadarbības modelis un rī-
cības plāns, kas veicinās 
Krustpils novada jauniešu, 
darbā ar jaunatni iesaistīto 
personu pašvaldībā un jau-
natnes jomā strādājošo ne-
valstisko organizāciju sav-
starpējo koordināciju un to 
kapacitātes celšanu. Izstrā-
dātais sadarbības modelis 
un rīcības plāns tika integ-

rēts Krustpils novada Jau-
natnes politikas attīstības 
plānā 2020.-2026.gadam. 
Laika periodā no 4. novem-
bra līdz 5. decembrim tika 
īstenota Krustpils novada 
Jaunatnes politikas plāna 
2020.-2026. gadam publis-
kā apspriešana.

Ar Krustpils novada 
Jaunatnes politikas plā-
nu  2020.-2026. gadam var 
iepazīties  Krustpils nova-
da pašvaldības mājaslapā 
www.krustpils.lv

Projekts ne tikai veicinā-
ja vietējās jaunatnes poli-
tikas saskaņotu izstrādi un 
īstenošanu, bet arī jaunie-
šu līdzdalību lēmumu pie-
ņemšanā, kā arī starpinsti-
tūciju sadarbības pilnveidi. 

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Krustpils novada pašvaldība 
saņem Valsts vides dienesta 
“Zaļās izcilības balvu 2019”

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs 
Juris Pūce un Valsts vides 
dienesta (VVD) ģenerāl-
direktore Elita Baklāne - 
Ansberga, godinot Latvijas 
zaļākos uzņēmumus un 
pašvaldības, 5.decembrī  
pasniedza “Zaļās izcilības 
balvu” 16 uzņēmumiem un 
3 pašvaldībām.

VVD šogad piekto  gadu 
pasniedz apbalvojumu 
“Zaļās izcilības balva” uzņē-
mumiem un pašvaldībām, 
kas visaugstākajā līmenī 
ievēro vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības, 
kā arī pēc savas iniciatī-
vas veic pasākumus, kas 
mazina ietekmi uz vidi. 
Apbalvotie uzņēmumi un 
pašvaldības ir labs paraugs 
pārējiem uzņēmumiem 
vides aizsardzības prasību 
ievērošanā.

Balva tika pasniegta pie-
cās nominācijās: “A katego-
rijas piesārņojošās darbī-
bas operatori”, “B kategori-
jas piesārņojošās darbības 
operatori”, “C apliecināju-
ma piesārņojošās darbības 
operatori”, “Atkritumu ap-

saimniekotāji, komersanti, 
kuriem izsniegtas atkritu-
mu apsaimniekošanas at-
ļaujas”, “Pašvaldības”.

VVD balvas laureāti ir 
SIA “Liepājas RAS”, SIA 
“East Metal” (Dobeles no-
daļa), AS “Conexus Baltic 
Grid”, SIA “Rēzeknes gaļas 
kombināts”, AS “Dobeles 
dzirnavnieks”, SIA “Skonto 
Plan Ltd”, SIA “Madonas Sil-
tums”, SIA “CIRCLE K Latvia” 
naftas produktu terminālis 
(Laivinieku iela 7, Rīga), SIA 
“Rēzeknes Satiksme”, SIA 
“Juro kautuve”, SIA “Dobe-
les enerģija”, ZS “Cīrulīši”, 
SIA “Atkritumu apsaimnie-
košanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizā-
cija”, Aizkraukles novada 
pašvaldība, Krustpils nova-
da pašvaldība un Kuldīgas 
novada pašvaldība.

Trīs uzņēmumi saņēma 
Zaļās izcilības veicināšanas 
balvas. Ar tām tika apbal-
voti SIA “East Metal” (Dau-
gavpils nodaļa), SIA “Trel-
leborg Wheel Systems”, SIA 
“MAGISTR”.

Kopumā VVD “Zaļās iz-
cilības balva” piecu gadu 
laikā ir pasniegtas 89 uzņē-
mumiem un pašvaldībām.

Informācijas avots: 
VVD mājaslapa

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu 
apmēros, sākot no 2020. gada

Sākot ar 2020.gada 1. 
janvāri spēkā stāsies grozī-
jumi*, kas paredz izmaiņas 
pacientu līdzmaksājumu 
apjomā, saņemot valsts ap-
maksātos veselības aprū-
pes pakalpojumus. Visiem 
iedzīvotājiem līdzmaksā-
jumu summas būs sama-
zinātas, izņemot līdzmak-
sājumu par ģimenes ārsta 
apmeklējumu personām 
līdz 65 gadu vecumam.

Pacientu līdzmaksājums 
pie ģimenes ārsta perso-
nām no 65 gadu vecuma 
līdzšinējo 1,42 eiro vietā 
būs 1 eiro. Savukārt per-
sonām līdz 65 gadu vecu-
mam, apmeklējot ģimenes 
ārstu būs jāmaksā 2 eiro 
par vizīti. Pacienta līdzmak-
sājums par ģimenes ārsta 
mājas vizīti paliks nemai-
nīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs 
samazināti līdzmaksājumi, 
veicot izmeklējumus un 
apmeklējot ārstu speciā-
listu. Ja iepriekš pacienta 
līdzmaksājums bija 4,27 
eiro, tad no nākamā gada 
– 4 eiro. Līdzīgi samazinā-
sies arī līdzmaksājums par 
gultas vietu dienas stacio-
nārā – no 7,11 uz 7 eiro. 
Par ārstēšanos diennakts 
stacionārā, sākot ar otro 
dienu ārstniecības iestādēs 
līdzmaksājums paliek ne-

mainīgs – 10 eiro, savukārt 
par ārstēšanos aprūpes 
nodaļās vai gultās un no 
onkoloģiskām vai onko-
hematoloģiskām saslimša-
nām, alkohola, narkotisko, 
psihotropo un toksisko vie-
lu atkarības līdzšinējo 7,11 
eiro vietā pacienta līdz-
maksājums būs 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums 
datortomogrāfijas izmek-
lējumiem bez kontrastvie-
las, sākot ar 1. janvāri būs 
14 eiro, nevis 14, 23 eiro. 
Savukārt par izmeklējumu 
ar kontrastvielu 21, 23 eiro 
vietā būs jāmaksā 21 eiro. 
Par kodolmagnētiskās re-
zonanses izmeklējumu bez 
kontrastvielas līdzšinējo 
28,46 eiro vietā būs jāmak-
sā 28 eiro, bet par izmek-
lējumu ar kontrastvielu 
līdzšinējo 35, 57 eiro vietā, 
jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairā-
kas iedzīvotāju grupas no 
pacientu līdzmaksājumiem 
ir atbrīvotas, piemēram, 
bērni līdz 18 gadu vecu-
mam, politiski represētās 
personas, 1. grupas inva-
līdi, trūcīgas personas un 
citas. Plašāka informācija 
par pacientu līdzmaksā-
jumiem, tostarp no pa-
cientu līdzmaksājumiem 
atbrīvotajām iedzīvotāju 
grupām, pieejama NVD 

mājas lapā  www.vmnvd.
gov.lv sadaļā “Veselības ap-
rūpes pakalpojumi”– “Pa-
cienta līdzmaksājumi”.

Līdz ar Latvijas pievie-
nošanos Eirozonai 2014. 
gadā, pacientu līdzmaksā-
jumu summas no latiem 
tika konvertētas uz eiro. Tā 
rezultātā pacienta līdzmak-
sājums 1 lata apmērā tika 
konvertēta uz   1, 42 eiro, 
bet 3 lati uz   4, 27 eiro un 
līdzīgi ar citām līdzmaksā-
jumu likmēm. Tā kā norē-
ķini ar cipariem aiz komata 
nav ērti ne pacientiem, ne 
ārstiem, turklāt neveicina 
sabiedrības izpratni par 
veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksas kārtību, 
kā arī ir sarežģītas un grūti 
uztveramas, tika pieņemts 
lēmums atgriezties pie 
apaļām summām, kā tas 
bija pirms eiro ieviešanas.

*Grozījumi Ministru ka-
bineta 2018. gada 28. au-
gusta noteikumos Nr. 555 
"Veselības aprūpes pakal-
pojumu organizēšanas un 
samaksas kārtība”.  

Informāciju sagatavoja:   
Sintija Gulbe 

Nacionālā veselības 
dienesta Sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja 
Tālr.: 67045007; 28383970

Projekta “Ieraugi un atklāj 
no jauna!” ietvaros Daugavas 
krastos uzstādītas norādes zīmes

Pēdējos gados ūdens tū-
ristu skaits arvien pieaug, 
tāpēc aktuāls ir jautājums 
par upju vides sakopšanu 
un labvēlīgu apstākļu ra-
dīšanu atpūtniekiem pie 
un uz ūdens. Norāžu trū-
kums upes krastos un ne-
pietiekams apmetņu skaits 
ūdens tūristiem ir galvenie 
trūkumi, ar kuriem nākas 
saskaties laivotājiem Dau-
gavā. Projekta “Ieraugi un 
atklāj no jauna!” ietvaros 
tika uzstādītas trīs  norādes 
zīmes uz tūrisma objek-
tiem Daugavas upes krastā 
un viena norāde uz salas. 
Ņemot vērā, to, ka pava-
saros ir novērojama ledus 
iešana Daugavā un ūdens 
līmeņa paaugstināšanos, 
norādes zīmes tika izgata-
votas un uzstādītas tā, lai 
ūdens līmeņa paaugstinā-
šanās minimāli ietekmētu 
to konstrukcijas un kal-
pošanas laiku. Realizējot 
projektu ūdenstūristiem 

tiks sniegta iespēja apmek-
lēt, iepazīt   un jaunatklāt 
Daugavas ielejas dabas un 
kultūrvēsturiskos objektus 
Daugavas krastos.

Projekts “Ieraugi un at-
klāj no jauna!” realizēts ar 
Daugavas Savienības un 

pašvaldības finansiālu at-
balstu.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada 

pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
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Amatniecības centrā “Māzers” veiksmīgi 
noslēgusies 8. darbības sezona

2019. gads Vīpes amat-
niecības centra “Māzers” 
darbībā bijis īpaši veik-
smīgs – īstenoti projekti 
keramikā un aušanā, kā arī 
atklāta jaunā izstāžu zāle, 
kas radījusi tūristu plūsmas 
pieaugumu.

2019. gada 2. martā 
svinīgi tika atklāta Vīpes 
amatniecības centra “Mā-
zers” izstāžu zāle un jaunās 
apmeklētāju telpas. Dizai-
nu izstrādāja māksliniece 
Svetlana Kuļgajeva, kuras 
prasmes novērtētas vairā-
kās mākslas izstādes. Māks-
linieku Kuļgajevu dzimtas 
pārstāvji veidojuši vairāku 
Līvānu sabiedrisko ēku fa-
sāžu un interjera dizainu. 
Telpu remontu un dizainu 
finansiāli atbalstīja Vīpes 
pagasta pārvalde un Krust-
pils novada pašvaldība.

Kopš atklāšanas izstāžu 
zālē regulāri tiek rīkotas 
amatniecības un mākslas 

izstādes, kas strauji veici-
nājušas tūristu plūsmas 
pieaugumu Vīpē. Gada sā-
kumā centra piedāvājums 
prezentēts arī 26. starp-
tautiskajā tūrisma izstādē 
“Balttour 2019”, izrādot 
centra dalībnieku pašu 
darinātos Krustpils nova-
da tautastērpus. Nākoša-
jā gadā “Māzera” telpās 
plānots izvietot tūrisma 
informācijas stendu, taču, 
iespējams, ar laiku šeit va-
rētu atrasties arī tūrisma 
informācijas punkts.

Ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu šī gada laikā 
realizēti projekti keramikā 
un aušanā. To laikā īsteno-
tajās apmācībās nemate-
riālā kultūras mantojuma 
prasmes apguvuši vairāk 
nekā 30 interesenti un dau-
dzi no dalībniekiem iztei-
kuši vēlmi turpināt iesākto 
arī pēc projekta noslēgu-
ma. Izstāžu zāles apmek-

lētāji projektu rezultātus 
varēja novērtēt izstādēs 
“Zemgales keramikas nā-
kotnei” un “Krustpils nova-
da segas”.

Lai veicinātu Krustpils 
novada amatnieku soci-
ālo tīklošanos, 2019. gadā 
organizēti divi pieredzes 
apmaiņas braucieni. Jūlijā 
aušanas apmācību dalīb-
nieki devās uz “Mailīšu fab-
riku” Ērgļos, kurā izzināja, 
kā darbojas Latvijā pirmās 
programmējamās stelles 
un kā iedzīvināt slavenās P. 
Viļumsona stelles. Bet de-
cembrī centra darbinieki 
viesojās Drabešu muižas 
Amatu mājā, iepazīstot 
biedrības veidota amatnie-
cības centra darbības prin-
cipus un finansiālās pastā-
vēšanas iespējas. 

Šobrīd uzsākts darbs pie 
drukāta amatnieku bukleta 
izveides. Tajā tiks apkopoti 

Krustpils novada ražotāji, 
kas gatavi piedāvāt savu 
amatniecības produkciju 
pircējiem, tādējādi veici-
not vietējo lauku uzņē-
mējdarbību. Jaunajā gadā 
amatniecības centrs “Mā-
zers” turpinās apmācību 

keramikā un aušanā, kā arī 
plāno uzsākt jaunu apmā-
cību kursu kokapstrādē. 
Savukārt vasarā Krustpils 
novada svētku ietvaros, 
kas notiks 20. jūnijā Vīpē, 
tiks atklāta profesionālo 
mākslinieku, kas nākuši no 

Vīpes, darbu izstāde.

Sagatavoja Jānis Dzimtais
Vīpes amatniecības centrs 

,,Māzers”
mazers@krustpils.lv

Īstenots projekts “Biedrības “Aloksnīte” atbalsta centra izveide”

Šī gada rudenī biedrība 
“Aloksnīte” Variešu pagas-
tā īstenoja projektu “Bied-
rības “Aloksnīte” atbalsta 
centra izveide”. Iecere par 
atbalsta centra izveidi radās 
jau 2016.gada vasarā.2018.
gada jūnijā Lauku partne-
rībā “Sēlija” tika iesniegts 
projekts, bet 17.augustā 
saņemts LAD Lēmums 
par projekta “Biedrības  

“Aloksnīte” atbalsta centra 
izveide” apstiprināšanu  
(Projekts nr. :18-05-AL24-
A019.2203-000004). Pro-
jekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013.
gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saska-
ņā  ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātes: 19.2.2. “Vie-
tas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros. Projek-
ta attiecināmās izmaksas 
ir 14250.25 eiro, ELFLA LE-
ADER projekta finansējums 
12825.22 eiro, Krustpils no-
vada pašvaldības līdzfinan-
sējums 1425.03 eiro.

Projekta mērķis ir atbal-
sta centra izveide mūžizglī-

tības prasmju apgūšanai, 
aktivizējot vietējo sabied-
rību, īpaši seniorus, sociāli 
mazaizsargātās iedzīvotāju 
grupas. Rīkot pasākumus 
nodrošinot socializācijas 
iespējas. Projekta rezultātā 
veikta telpu atjaunošana 
un iegādāti šādi pamatlī-
dzekļi: mēbeļu komplekts, 
galda stelles, gobelēna 
stelles (rāmis gobelēnu 

aušanai), griežamie velku 
koki, adāmmašīnas Silver 
Reed LK 150, žalūzijas.

Kā turpinājums šim pro-
jektam, uzsākta nākošā 
ELFLA projekta “Apmācību 
nodarbības “Aušana krāsu 
un zīmju maģijā”” realizēša-
na aktivitātē “Vietas poten-
ciāla attīstības iniciatīvas”. 
Uzsāktā projekta mērķis: 
organizēt apmācības un 

radīt izpratni par tekstil 
amata prasmi, gūt iemaņas 
aušanas tehnikās, sekmēt 
izglītojamo emocionālo un 
radošo spēju attīstību.

Atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta 
dienests.

Rasma Rācene 
Biedrības "Aloksnīte" 

valdes locekle

9.decembrī bijušās Liepe-
nes pamatskolas telpās no-
tika biedrības “Ungurmuiža” 

īstenotā projekta “Rakstu 
rakstiem izrakstīju” noslēgu-
ma pasākums. Projekta gaitā 
piepildījās arī biedrības bied-
ru lolots sapnis vairāku gadu 
garumā,jo tika iegādātas 
stelles. 

Piecu nodarbību garumā 
aušanas prasmi apguvām 
Maijas Kulakovas vadībā. 
Mācījāmies siet nītis, vākt un 
sagatavot materiālus auša-
nas darbiem. Iemācījāmies 
uzmest audeklu uz jaunajām 
tītavām, saskaitīt un veidot 
rakstu, lai varētu likt bizi stel-
lēs. Sapratām kādas izskatās 
vienkārtnis un trīnīša au-
dums. Tad tapa pirmie grīd-
celiņi un sedziņas. Sapratām 
savas kļūdas, centāmies tās 
labot.

9. decembrī biedrībā ta-

pušo darbu izstādē bija re-
dzami Ingas Zālītes, Skaidrī-
tes Gribuškas, Aijas Prokof-
jevas, Sintijas Beinarovičas, 
Sigitas Ancānes, Indras Pro-
kofjevas darbi. Izstādē varēja 
redzēt arī mauču kolekciju, 
ko prezentēja novadnieces 
Aina Plešauniece un Aija 
Zemlicka. Katru pasākuma 
dalībnieku iepriecinājām 
ar biedrībā tapušām filcē-
tām pelēm, ieejot nākamajā 
gadā. Dāvinājām smilgu se-
dziņas Variešu pagasta pār-
valdei un Krustpils novada 
domei. 

Projekta dalībnieki izsa-
ka lielu pateicību projekta 
pasniedzējai M. Kulakovai- 
vienkārša, saprotoša, zinoša 
pedagoģe, kuras pavadībā 
strādāt priecātos ikreiz. Steļ-

ļu sagatavošanā un pirmajā 
pieredzē sakām lielu paldies 
Māzera vadītājai Inesei Bra-
manei. Liels paldies jāsaka st-
eļļu atvešanā, labošanā, pār-
būvēšanā vietējiem pagasta 
iedzīvotājiem. – Jānim Jego-
rovam, Valdim Zvaigznem, 
Jānim Prokofjevam, Aivaram 
Zālītim, Andrim Prokofje-
vam, Ilmāram Dunduram, 
Antonam Zagorskim, Uldim 
Jansonam, Arnim Serkovam. 
Par dāvāto vērpjamo ratiņu 
paldies Ivaram Grāviņam.

Par palīdzību un uzmun-
drināšanu sakām paldies An-
nai Ezeriņai, Lolitai Bitei, Dai-
nai Beinarovičai, Elīnai Ser-
kovai, Līgai Midzenei, Ingai 
Prokofjevai. Paldies par uzti-
cību un piešķirto finansēju-
mu sakām Krustpils novada 

domei. Kā arī paldies par ap-
sveikuma vārdiem un gardo 
kliņģeri Variešu pagasta va-
dītājam Andrim Naidovskim. 
Priecājamies pie sevis redzēt 
arī pārējo pagasta biedrību 
pārstāvjus. Lai mums visiem 
kopā izdodas viss! Paldies 
manām audējām, ar jums 

kopā ir patīkami strādāt.
Visiem novada iedzīvo-

tājiem Jaunajā gadā vēlam 
veselību, darba sparu, jaunas 
idejas un darboties gribu arī 
turpmāk!

Biedrības Ungurmuižas 
valdes priekšēdētāja 

A. Prokofjeva

Ar izstādi noslēdzas projekts “Rakstu rakstiem izrakstīju”
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Divu dienu pārgājiens "Ledus laikametam pa pēdām"

21.12.2019. Dabas resursu 
aizsardzības biedrība organi-
zēja divu dienu pārgājienu 
“Ledus laikmetam pa pē-
dām”, kurā piedalījās kupls 
dalībnieku skaits - 26 dalīb-
nieki. Dalībnieku vecums 
šajā piedzīvojumā bija no  
13 gadiem līdz 65 gadiem.  
Uz šo pārgājienu dalībnieki 
bija ieradušies no Krustpils 
novada, Jēkabpils, Jūrma-
las, Līvāniem, Rīgas, Salas, 
Saulkrastiem, Mārupes, Ku-
pravas un Grobiņas, lai divās 
dienās mērotu aptuveni 46 
kilometrus. 

Par to kā mums gāja šajā 
piedzīvojumā, kidshike.com 
pārstāvis Kārlis Cābulis sa-
gatavojis izsmeļošu apraks-
tu par piedzīvoto Krustpils 
novadā: “Lielākā daļa gājēju, 
par lielu satraukumu stacijas 
biļešu kasierei, sastopas Krust-
pils dzelzceļa stacijā. Te iespē-
jams atstāt liekās (vien nakš-
ņošanai paredzētās) mantas 
organizatoru automašīnā, 
bet mūsu mērķis ir pārbaudīt, 
vai spējam optimāli sakārtot 
mugursomas vairāku dienu 
gājienam, tādēļ guļammai-
sus, matracīšus un liekās 
drēbes nolemjam nest līdzi. 
Rīgas - Daugavpils brīvdienas 
rīta vilciens izrādās piepildīts, 
sēdvietās omulīgi iekārtoju-
šos cilvēku skatienus piesaista 
paprāvs mundru, zem mugur-

somām paslēpušos, čalojošu 
"dīvaiņu" bariņš.

Cerības uz sniegu nav pie-
pildījušās, bet arī nelīst, kas 
jau ir labs rādītājs mūsu mā-
nīgās ziemas sākumam. Iz-
kāpjot Trepē, nekas neliecina, 
ka esam vaļņa sākuma (pa-
reizāk, droši vien, sakot beigu, 
jo Madona taču augstāk uz 
ziemeļiem) punktā. Vientuļa 
stacija, pārbrauktuve un vien 
dažas mājas ar aizrautīgi re-
jošu suni pagalmā. Pārgājiens 
var sākties.

Uzarta lauka mala, pāri 
pļavai, slidens dēļu tiltiņš ar 
mānīgu margu, kurai uztico-
ties, drīz vien varētu samērcēt 
kājas, ja ne izpeldēties pilnī-
bā. Tepat jau arī lauku ceļi, 
kur blakus, ik pa brīdim koku 
ieskautas, klusi dus mazas 
kapsētas. Īsākā gada diena 
neļauj kavēties, tādēļ solis 
raits un  esam sasnieguši savu 
pirmo pieturas punktu, Vīpes 
amatniecības centru "Māzers". 
Krustpils novada krāsas ie-
austas vecajās dzimtu segās, 
savijas ar šodien veidotajiem 
audumiem, veidojot vienotu 
paaudzes vienojošu zināšanu 
mantojumu. Kā jau pilsētas 
bērnus, mūs piesaista teh-
noloģija -   Pētera Viļumsona 
pirms 100 gadiem izgudrotās 
un patentētās pusautomā-
tiskā aušanas stelles un per-
fokartes, kuru kodā ierakstīti 

segu raksti.
Gar Neretas dzirnavu pa-

matiem, pāri koka tiltam 
dodamies uz Laukezera pusi, 
kur plānots pusdienu pārtrau-
kums. Arodu centrā esam ie-
kavējušies, tādēļ jāpieliek solis. 
21.decembris, +6*C , ceļmalā 
vietām izlīduši mazmazītiņi 
pūpolu mākonīši, zem egles, 
aizvējā uzplaucis sīks zieds, tik 
vien kā palikušas divas apģēr-
ba kārta, no ziemas ne vēsts.

Tepat jau arī mazā purva 
upīte, kura izaicināja mūs 
iepriekšējā šaipuses pārgā-
jiena reizē. Iepriekš sarūpētos 
papildu baļķēnus bebri aiz-
vilkuši savas ziemas mītnes 
būvei, palicis viens vienīgs eg-
les stumbrēns tas nozīmē, ka 
jāmeklē jauni atbalsta koki, 
kurus izmantot balansam.

Pamazām sāk krēslot, un, 
lai arī liekas, ka ceļš bijis sa-
mērā līdzens, savākušies jau 
vairāk kā 250m augšup, plus 
200m lejup kāpienu. Tumsas 
aizsegā kājās iezadzies neliels 
nogurums, bet te jau arī Baļo-
tes ezera krasts, kur vēl jāuzslej 
telts un vēja aizsegs tiem, kas 
sargās ugunskura liesmu zem 
klajas debess. Ezera krastā 
mūs sagaida jau sprēgājošs 
ugunskurs un karsta zupa, ne-
mainīgas vērtības, kas rakstu-
rīgas Dabas resursu aizsardzī-
bas biedrības organizētajiem 
pārgājieniem.

Kad izvilkts bluķis un tajā, 
dziesmu pavadītas, sagūlušas 
visas klātesošo nevēlamās do-
mas, bluķis nonāk ugunskurā, 
lai slikto pārvērstu dūmu strē-
melē, kas izgaist naksnīgajās 
debesīs uz neatgriešanos. 
"Ziemassvētkos vajaga devi-
ņas reizes ēst, tad būs bagāts" 
- zupa, desiņas, ugunskurā 
cepti kartupeļi, piparkūkas un 
dažādi saldumi, gan jau savā-
cās tie 9 ēdieni arī mums.

Gaiss ir mitrs un smagnējs, 
tādēļ vēja aizslietņu celšanu 
nākas atkārtot, jo ugunskura 
dūmi nolēmuši neatstāt sā-
kotnēji ierobežoto laukumu, 
sak mums tepat ir labi, mēs 
nemaz nealkstam brīvības. 
Drēgns, visiem gribas sasil-
dīties tējkannā un veikala 
"Virsotne" Adventa kalendāra 
sarūpētajā viedkatliņā ūdens 
karsējas nepārtraukti, karsta 
tēja labi līdz, bet karsta ūdens 
piepildīta plastikāta pudele 
palīdz vieglāk ielīst vēsajā gu-
ļammaisā. Sarunas teltī neno-
rims līdz pusnaktij, kamēr no-
gurušie ceļinieki, pēc gandrīz 
24 km soļošanas, pamazām 
viens pēc otra aizmieg saldā 
miegā.

Rīts rasina. Liekas, ka gada 
garākā nakts nekad nebeig-
sies, bet drīz jau jādodas ceļā, 
jo priekšā vēl ejami vismaz 22 
km līdz Baltezeram, Timsma-
les ezera dabas liegumā Ma-

donas—Trepes vaļņa malā. 
Šodien ceļš mūs ieved lielos 
mežu masīvos, kur takas iz-
braukājuši meža traktori un 
vietām nākas balansēt starp 
pusmetru dziļām riepu risām. 
Sporta stundā gūtais sastie-
pums, liek nedaudz apstāties, 
aizlienētā elastīgā saite gūst 
savu pielietojumu un tālākais 
solis kļūs raitāks, vairs nav jā-
sūdzas, ka sāp kāja (jāatceras 
nākamam pārgājienam pa-
ņemt līdzi elastīgo saiti!).

Te arī lielākais šodienas 
pārbaudījums - trīs stāvi pau-
guri, 80 metru kāpiens, augš-
up pa irdenu smilts nogāzi, 
liek pulsēt asinsvadiem deni-
ņos, bet atpūtas mirklis nav 
ilgs, tepat divus metrus tālāk 
jau nogāze lejup un tad atkal 
augšup. Gandarījums. Arī sa-
stieptā kāja aizmirsusies, ju-
niors aizskrien lejup pa kalnu 
kā stirnu buks pavasarī, vien 
nedaudz norimst, kad pārē-
jie smejot, uzsauc - "atceries 
par kāju". Noskatām, ka te, ja 
diena būtu garāka, varētu vēl 
pāris "augšup/lejup" kāpienus 
iekļaut, tad kopējais kāpumu 
metru skaits reizes divas pār-
sniegtu klasiskajos Gaujas 
nacionālā parka taku maršru-
tos pieredzētos stāvatsegumu 

kāpienus.
Ceļā daudz izcirtumu, bet 

tikpat daudz, ja ne vairāk arī 
dažādu vecumu priežu jaun-
audžu, mežs izdzīvo savu 
saimniecisko ciklu. Ja ikdienā 
daudzās ieplakas un pakal-
nus slēpj meža biezoknis, tad 
Izcirtumi lieliski atklāj šļūdoņa 
mēļu paveikto.

Pusdienu pauze pamesta 
Silabebru ciemata apsūnoju-
šos pamatos. Tepat redzami 
vairāki ābeļu dārzi, vēl nesa-
brukuši skursteņi un pagrabu 
mūri. Cilvēki aizgājuši, vien 
palikuši atmiņu ozoli un sešas 
staltas tūjas mākoņu pielieto 
debesu augstumā. Ik pa brī-
dim uzrasina sīks lietiņš vai 
vienkārši mākonis nolaižas 
tuvāk zemei, atpūtināt kājas, 
jo nav sajūtas, ka līst, bet drē-
bes paliek mitras. "Ja pirms 
Ziemassvētkiem daudz snie-
ga, pirms Jāņiem būs daudz 
lietus" - tātad būs sausi Līgo 
svētki!

Ir sajūta, ka otrās dienas 
gājiena kilometri saskrien 
veiklāk, tomēr nogurums ie-
stājās jau kādus 4km pirms 
beigām, solis palicis īsāks. Bal-
tezers sagaida mūs ar vieglu 
krēslu, kurai cauri, pār ūdens 
virsmu vijas viegla migliņa

Pārlasot dažādus rakstus 
par Madonas-Trepes valni, 
tik viens secinājums, nākam-
reiz jāturpina šeit iesāktais 
un jādodas tālāk izjust Lubā-
nas ledus loba un Zemgales 
loba  kopīgi paveikto Mado-
nas virzienā, vien jāatzīmē 
kartē Velna mēle, augstākie 
pauguri un stāvākās ielejas, 
varbūt var iezīmēt kādu vietu, 
kur brist pāri Aiviekstei vai kā-
dai mazākai pietekai, lai neko 
nepalaistu garām, lai veidotu 
piedzīvojumu dabā.”

Informāciju par biedrības 
aktivitātēm var iegūt face-
book.com/cilveksundaba 
vai zvanot Ilmāram pa tālru-
ni 26706059.
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Labdarības akcija Mežāres 
pamatskolā turpinās arī šogad

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
                             /I.Ziedonis/

Laika ratam griežoties, 
nemanot ir aizritējis vēl 
viens gads. Ar smaržīgiem 
egļu zariem, svētku noska-
ņojumu, labām un gaišām 
domām ir atnācis  visu gai-
dītais Ziemassvētku laiks – 
ziemas saulgrieži. Vēl mirk-
lis, un naktis kļūs īsākas, 
bet dienas garākas.

Ticu, ka ikviens šo laiku 
sagaida, domājot, kā ie-
priecināt savus mīļos – ra-
dus, draugus, kaimiņus, 
darbabiedrus, vai arī palī-
dzot kādam svešiniekam.

Esmu pārliecināta, ka, 
darot labu citiem, arī paši 
kļūstam labāki un laimīgā-
ki…

Turpinot iesākto tradī-
ciju trešo gadu Mežāres 
pamatskolā norisinājās 

Labdarības akcija, kuras 
laikā tiek apdāvināti biju-
šie pensionētie skolas dar-
binieki. Skolēni ar saviem 
vecākiem, skolotāji bija at-
saucīgi un sarūpēja dāva-
nas, kuras tika nogādātas 
tieši pirms Ziemassvētkiem 
23. decembrī. Pateicībā par 
nesavtīgu darbu Mežāres 
pamatskolā, patīkamu pār-
steigumu kopā ar Ziemas-
svētku dzejoļiem un no-
vēlējumiem saņēma sešas 
bijušās skolas darbinieces - 
Gaļina Gorodņičeva, Teresa 
Semjonova, Ģertruda Bog-

danova, Jevdokija Žukova, 
Raisai Volkova un Jevdokija 
Vorobjova.

Paldies visiem, kas pie-
dalījās Labdarības akcijā 
un vēlu ik katram izjust de-
vēja un saņēmēja prieku.

Lai Jaunais gads ir ba-
gāts ar labām domām, dar-
bīgām dienām un prieka 
mirkļiem!

Ilona Golovceva
Mežāres pamatskolas
direktores pienākumu 

izpildītāja

Pelīšu Ziemassvētki
Kur, pelītes, jūs tecējāt
Ziemassvētku vakarā
Mēs tecējām pulciņā
Svētkus saukt istabā.

Tā nu tas ir, atkal gads ir 
paskrējis un kārtējie Ziemas-
svētki ir klāt. Pieaugušajiem, 
it īpaši skolās strādājošajiem, 
šis ir saspringts un darba 
pilns laiks. Bet katram dar-
biņam ir sava zelta maliņa, 
kura sagādā lielu prieku 
bērniem. Kas var būt labāks 
par to, kā svētku laikā mirdz 
smaidošas bērnu actiņas?

Šogad Sūnu pamatskolas 
paši mazākie, pirmsskolēni, 
jau laikus gatavojās gada brī-
nišķīgākajiem svētkiem. Vēl 

pirms lielās egles svētkiem 
bērnu laukumiņā ieradās 
meža ciemiņš - maza, skaista 
eglīte. Bērni gan ar pašga-
tavotām, gan īstajām, spo-
žajām egļu rotām steidzās 
izgreznot mazo eglīti. Katrs 
bērniņš, iekarinot mantiņu, 
skaļi izteica kādu vēlējumu 
sev, draugiem vai savai ģi-
menei. Tad, kopīgi izgājuši 
Ziemassvētku rotaļas, cienā-
jās ar gardajām piparkūkām. 
Nu visi ar vēl lielāku nepacie-
tību gaidīja lielās egles svinī-
bas un Ziemassvētku vecīša 
apciemojumu. Tā kā nāka-
mais gads ir peles - žurkas 
zīmē, tad lielie un mazie bēr-
ni pārvērtās par darbīgām, 

čaklām pelītēm. Kopā ar sa-
vām "peļu mammām" - sko-
lotājām - gan raitā dejas solī, 
gan skanīgā dziedāšanā, kā 
arī kliņģera cepšanā ieskan-
dināja Ziemassvētkus lielajā 
skolā. Lielu prieku sagādāja 
arī gaidītais Ziemassvētku 
vecītis un saldās dāvanas.

Nedaudz skumji visiem ap 
sirsniņu, ka ļoti trūkst baltā 
sniedziņa, bet gan jau 2020. 
gada pavēlniece baltā pele 
to sagādās, un visiem būs 
jautri ziemas prieki brīvlaikā. 
Vēlu visiem laimīgu, darbīgu 
un mierpilnu 2020. gadu! 

Sūnu pamatskolas PII 
skolotāja S. Rušmane

Projekts “Skolas soma” 
Sūnu pamatskolā

Šajā mācību pusgadā 
Sūnu pamatskola Skolas 
somā ielika gan kino, gan 
teātra, gan operas māks-
lu.  

Novembrī izmantojām 
iespēju Jēkabpils Tautas 
namā noskatīties jauno  
režisora Dzintara Dreiber-
ga vēsturisko kara drāmu 
“Dvēseļu putenis”. Visus 
ļoti saviļņoja sešpadsmit-
gadnieka Artūra stāsts. 
Lūk, skolēnu vērtējums 
pēc filmas noskatīšanās: 

• “Filma bija ļoti emo-
cionāla, skarba. Tā parā-
dīja, cik briesmīgs ir karš.”

• “Visskumjākie un aiz-
kustinošākie momenti fil-
mā bija tie, kad galvenais 
varonis zaudēja savu ģi-
meni, draugus. Un tas viss 
notika viņa acu priekšā.”

• “Es ļoti daudz uzzināju 
par Pirmā pasaules kara 
notikumiem”

• “Nenožēloju, ka aizgā-
ju uz filmu, jo redzētais 
ļoti labi palīdzēs vēstures 
eksāmenā. Lieliska iespē-
ja gūt jaunas zināšanas.

• “Es nekad negribētu 
karu!”

• “Es nekad negribētu 
nokļūt tādā situācijā, kā 
filmas varoņi.”

• “Varēja vērot agrākos 
laikus- mājas, apģērbus, 
cilvēkus.’’

 Pirms došanās uz vie-
nu no bērnu iemīļotā-

kajām izrādēm ‘’Putnu 
operu” 1.decembrī,  mū-
zikas stundās skolotājas 
I.Eglītes vadībā tika orga-
nizēta šīs operas videoie-
raksta noskatīšanās, iepa-
zīšanās ar izrādes libretu, 
bet skolas bibliotēkā va-
rēja aplūkot  H. Loftinga 
grāmatas par Doktoru 
Dolitlu.

Putnu operas apmeklē-
jums viennozīmīgi patika 
visiem. Izrāde bija ļoti, 
ļoti krāšņa. Bērni uzma-
nīgi sekoja līdzi notiku-
miem uz skatuves. Vairāki 
skolēni šai operai deva 
piecas zvaigznītes- kādi 
skaisti tērpi, cik grezna 
zāle, cik skaisti dziedāja! 
Vieniem ļoti patika Zvir-
buļi ar skrejriteņiem, taču 
citu skolēnu vērtējums 
bija gluži pretējs- viņi 
taču pīpēja un lēkāja pa 
miskastēm. Taču visus 
iepriecināja laimīgās 
beigas, kad labais uzvar 
ļauno- pazudušais ka-
nārijputniņš tika atrasts, 

opera iestudēta.
Skolēni  iepazina Lat-

vijas Nacionālo Operu 
un Baletu. Daudzi Operas 
mājā bija pirmo reizi.

Vecāko klašu skolēnu 
grupa 14.decembrī, savu-
kārt, apmeklēja muzikālo 
izrādi  “Sudraba slidas” 
Nacionālajā teātrī. Arī šis 
pasākums bija pozitīvi 
emocionāls. Tas uzbūra 
Ziemassvētku gaidīšanas 
laika burvību.  Skolēni  
vēroja aktieru meistarī-
go spēli. “Izrādē bija tik 
daudz laba! Tā lika aiz-
domāties arī par manu 
attieksmi pret citiem. 
Notiek arī brīnumi, tikai 
stipri, stipri jātic!”, vērtēja 
bērni.

Paldies Skolas somai 
par dāvātajām iespējām 
pieredzēt brīnumu klātie-
nē.

Skolas somas 
koordinatore 

Skaidrīte Neimane

Vizmas skoliņā noslēdzies 
Gudrības pūces 2019. konkurss

6.decembrī notika Viz-
mas skoliņas matemātikas 
konkursa 7.,8.klasēm Gud-
rības pūce 2019. fināls, kurā 
piedalījās Krustpils pamat-
skolas 6 skolēni. Viņi vei-
doja savu matemātisku vi-
zītkarti, sacentās aprēķinu, 
asprātības, loģikas un prak-
tiskos uzdevumnos.1.vietu 
izcīnīja Marks Svilpe un sa-
ņēma galveno balvu - Gud-
rības pūci , 2. vietā Sintija 
Dundure, bet 3. vietā Me-
gija Romanovska saņemot 
Vizmas skoliņas medaļas 
un dāvanu kartes. Daudz 
neatpalika Sabina Volko-
va, Solvita Ābele un Kitija 
Graus, kuras arī saņēma 
medaļas un Vizmas skoli-
ņas balvas. Paldies par at-
saucību un ieinteresētību 
pat matemātiku Krustpils 
pamatskolā!

Skolēnu brīvdienās 23., 
24., 25., 26., un 27.decem-
brī no plkst.10.00- 15.00 

aicinu veidot pūces, peles, 
kaķus un rūķus dažādās 
tehnikās un puzurus. Līdzi 
ņemt pusdienu maizītes, 
tēja un kafija uz vietas.

Uz tikšanos arī matemā-
tikas privātstundās, īpaši 

aicinu 6. un 9.klašu skolē-
nus, jo matemātika ir un 
paliek visu zinātņu karalie-
ne.

Privātprakses pedagoģe 
Vizma Lejiņa , 

mob. 29717245.
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Sūnu pamatskolas skolēni iepazīst citas skolas
Ziemassvētku laikā, mēs, 

Krustpils novada Sūnu pa-
matskolas 1.-5.klašu skolē-
ni un pedagogi nolēmām 
braukt apciemot citas 
Jēkabpils pilsētas skolas, 
lai aizvestu Ziemassvēt-
ku sveicienus un uzzinātu 
ko jaunu. Jēkabpils Valsts 
ģimnāzijā mūs sagaidīja 
PKK Sarmīte Stikāne un visi 
kopā devāmies apskatīt 
skolas bibliotēku, sporta 
zāli, mājturības u.c. klašu 
telpas. Skolēniem likās ne-
parasti būt tik  lielā skolā. 
Paldies JVĢ direktoram Va-
lerjanam Vizulim par doto 
iespēju, paldies pedago-
giem, kurus satikām. Vēl 
ilgi skolēni pārdomās dalī-
jās viens ar otru par to, kā 
būtu mācīties tik lielā sko-
lā?... Varbūt kāds no viņiem 
nākotnē to arī uzzinās.

Tālāk devāmies uz Jē-
kabpils Arvīda Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolu. 
Pateicoties skolas direk-
torei Smaidai Ščerbitskai 
un  Silvijai Stradei skolēni 
iepazina gan komponista 
A.Žilinska daiļrades ekspo-
zīciju, gan uzklausīja sko-

las audzēkņu sagatavotos 
priekšnesumus. Šis tiešām 
bija īsts Ziemassvētku pār-
steigums! Skolēni klausījās 
kā skan akordeons, kla-
vieres/flīģelis, vijole, ma-
rimba, kā arī drosmīgākie 
izmēģināja pabungot paši. 
Izrādījās, ka tas nemaz nav 
tik vienkārši! Ir jāveic liels 
darbs, lai sasniegtu klausā-
mu rezultātu.

Par Jēkabpils  Mākslas 
skolas vēsturi un mūsdie-
nām mūs informēja skolas 
direktors Ziedonis Bārbals. 

Ielūkojāmies katrā sko-
las klasē, lai uzzinātu, cik 
daudz jauna un nezināma 
mākslas jomā var apgūt 
šajā skolā. Apskatījām ne-
parastos audzēkņu zīmē-
tos, gleznotos un veidotos 
darbus un kompozīcijas.

Paldies visiem, kas mūs 
atbalstīja. Redzētais un 
dzirdētais raisīja uz pār-
domām par to, cik daudz 
mūsu skolēniem ir dotas 
iespējas mācīties, apgūt 
to, kas interesē, lai veido-
tu savu nākotni un attīstī-

tu savas spējas, prasmes 
un talantus. Ziemassvētku 
noskaņā izstaigājām arī 
Piparkūku pilsētiņu Kena 
parkā un priecīgu emociju 
piepildīti devāmies mā-
jupceļā, lai gatavotos atkal 
jaunai dienai mūsu – Sūnu 
pamatskolā. Lai skaisti ,ra-
doši un koši  svētki visiem, 
katrā skolā! 

Sagatavoja: pedagogs 
karjeras konsultants  

Alda Miezāka

NVA aicina biedrības un nodibinājumus 
pieteikties jauniešu iesaistei darbā 
sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) aicina bied-
rības un nodibinājumi līdz šī 
gada 15.janvārim pieteikties 
pasākuma “Darbam nepie-
ciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” īsteno-
šanai un iesaistīt jauniešus 
vecumā no 18 līdz 29 ga-
diem darbā sabiedrības labā.

 Biedrībām un nodibinā-
jumiem tā ir iespēja piesais-
tīt savam darbam jaunus, 
enerģiskus un perspektīvus 
darbiniekus, savukārt jau-
niešiem - iespēja iegūt dar-
ba pieredzi un attīstīt darba 
iemaņas, darbojoties IT jomā 
un projektu vadīšanā, palī-
dzot administratīvajā darbā, 
rīkojot kultūras un sporta 
pasākumus, vadot pulciņus, 
nodarbojoties ar jaunatnes 
lietām un veicot citus darba 
pienākumus. Turklāt NVA 
filiāļu darbinieki palīdzēs iz-
vēlēties konkrētās biedrības 
vai nodibinājuma darbības 
specifikai un prasībām vis-
atbilstošākos kandidātus no 
NVA reģistrētajiem bezdarb-
niekiem vecumā no 18 līdz 
29 gadiem.

 Pieteikties dalībai šajā 
NVA pasākumā var jebkura 
Latvijā reģistrēta biedrība 

vai nodibinājums, izņemot 
politiskās partijas. Darba 
pienākumi biedrībā vai no-
dibinājumā pasākuma da-
lībniekam būs jāveic piecas 
dienas nedēļā: ne mazāk kā 
4 stundas un ne vairāk kā 8 
stundas dienā. Iesaistes il-
gums pasākumā – no 2 līdz 6 
mēnešiem.

 Jaunietis, piedaloties pa-
sākumā, no NVA saņems 
stipendiju - 5 eiro dienā, sti-
pendijas apmērs mēnesī tiks 
aprēķināts atbilstoši nostrā-
dātām dienām. Pasākuma 
dalībnieku NVA apdrošinās 
pret nelaimes gadījumiem, 
kā arī apmaksās veselības 
pārbaudi, ja tā ir paredzēta 
normatīvajos aktos par ob-
ligātajām veselības pārbau-
dēm. Ja darbā sabiedrības 
labā tiks iesaistīts bezdarb-
nieks ar invaliditāti, nepiecie-
šamības gadījumā pasāku-
ma īstenošanas vieta viņam 
jāizveido dzīves vietā vai 
funkcionāli jāpielāgo darba 
vidē, nodrošinot brīvu pie-
kļuvi un pārvietošanos.

 Kā nevalstiskajām organi-
zācijām pieteikties pasāku-
ma īstenošanai?

1.solis
Jāaizpilda pieteikuma for-

ma un jāpievieno prasītā in-
formācija.

2.solis
Aizpildītais pieteikums 

līdz šī gada 15. janvārim jāie-
sniedz vai jānosūta pa pastu 
tai NVA filiālei, kuras apkal-
pošanas teritorijā tiek izvei-
dota pasākuma īstenošanas 
vieta. (Visu NVA filiāļu kon-
taktinformācija pieejama 
NVA mājaslapā)

 NVA filiāle organizēs Ak-
tīvo nodarbinātības pasāku-
mu īstenotāju izvēles komi-
siju, kas izvērtēs pieteikuma 
atbilstību pasākuma nosacī-
jumiem un pieņems lēmu-
mu apstiprināt vai atteikt 
nevalstiskajai organizācijai 
pasākuma īstenošanu. Par 
pieņemto lēmumu NVA filiā-
le informēs nevalstisko orga-
nizāciju un pozitīvas atbildes 
gadījumā aicinās piedalīties 
bezdarbnieku atlasē un slēgt 
līgumu par pasākuma īste-
nošanu.

 Pasākums “Darbam ne-
pieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā” tiek īs-
tenots Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts bez-
darbnieku izglītībai” ietvaros.

Ziemassvētku koncerts „ Brīnumu 
gaidot” Mežāres pamatskolā

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta 
Mums katram tieši sirdī krīt,  
Jo tieši sirdī ir tā vieta, 
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.

20.decembrī Mežāres 
pamatskolā ar dziesmu 
“Noskaņa” aizsākās Zie-
massvētku koncerts „Brīnu-
mu gaidot”. Mūzikas skolo-
tājas Irinas Venčeles vadībā 
skolas ansambļa dalībnieki 
iepriecināja visus klāteso-
šos vēl ar vairākām Ziemas-
svētku dziesmām.

Jauku un sirsnīgu svei-
cienu Ziemassvētkos bija 
sagatavojuši arī pirmssko-
las grupiņu audzēkņi, sko-
lotājas Innas Sakovičas un 

Tatjanas Šeklanovas vadī-
bā.

Koncerta turpinājumā 
3.klases skolniece Lisa 
Gruzniņa izpildīja skaņdar-
bu uz klavierēm, bet 2.kla-
ses meitenes deklamēja 
Ziemassvētku dzejoļus.

Klases audzinātājas Kris-
tīnes Rossinskas vadībā 5.-
6. klases skolēni paradīja 
lugu „ Vinnijs Pūks”, bet 8.- 
9.klases skolēni apsveica 
pasākuma apmeklētājus ar 
Ziemassvētkiem un uzde-
va mīklas par ziemu.

Ļaujoties Ziemassvētku 
brīnumam, skolas teātra 
pulciņš izrādīja sagatavo-
to izrādi “Putnubiedēkļu 
Ziemassvētki”, kurā tika 
stāstīts par to, ka Ziemas-
svētkus svin ne tikai cilvēki 
un meža zvēri, bet arī put-
nubiedēkļi.

Koncerta noslēgumā 
visi skolēni dziedāja kopē-
jo dziesmu „ Ziemassvētku 
vakars”.

Direktores pienākumu 
izpildītāja Ilona Golovceva 
sumināja tos skolēnus, kuri 
1.semestrī izcēlušies ar la-

biem sasniegumiem mācī-
bās un ārpusklases darbā.

Laba vēlējumus visiem 
teikt un pasniegt nau-
das balvas, kuras piešķīra 
Krustpils novada pašvaldī-
ba tiem skolēniem, kuri 1. 
semestrī bijuši īpaši centīgi 
un čakli mācībās, iegūstot 
augstu vidējo vērtējumu 
mācībās, bija ieradusies 
Mežāres pagasta pārvaldes 
vadītāja Nadežda Mitrofa-
nova.

Visus ļoti iepriecināja 
Ziemassvētku vecītis ar lie-
lu dāvanu maisu, kas kopā 
ar bērniem gāja jautrās ro-
taļās. Bet lai saņemtu dāva-
nu, skolēniem tās vajadzē-
ja  nopelnīt.

Mežāres pamatskolas 
kolektīva vārdā ikvienam 
Jaunajā gadā novēlam:

Lai pietiek ar to, kas pie rokas. 
Lai pie rokas ir tik, cik pietiek. 
Lai vienmēr ir, ko otram dot. 
Lai nav jālūdz, bet vienmēr 
Lai ir iespēja pateikties.

Pasākuma organizatore 
skolotāja I. Sakoviča.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta un bāriņtiesas darba 
laika jāzvana dienestiem, kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem 
strādājot režīmā – 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
• Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
• Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113 
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KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

NERETS ANDRIS 
14.09.1945.-30.11.2019.

LEZDIŅA AUSMA 
13.07.1935.-02.12.2019.

ĻOBA PĒTERIS 
08.08.1935.-30.11.2019.

TROKŠA NADEŽDA 
15.10.1930.-15.12.2019.

ŠIMENS STASIS 
19.08.1945.-22.12.2019.

VILNE SOLVITA 
02.01.1977.-23.12.2019.

LAPIŅA DZINTRA 
26.03.1939.-23.12.2019.

GATIŅA RUTA 
21.10.1943.-24.12.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

VĪPES PAGASTĀ
24.janvārī 
plkst.16.00 

Vīpes klubā folkloras 
kopas ”Lākači” 10 gadu 
jubilejas pasākums.

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
11.janvārī 
plkst.22.00 

Krustpils pagasta kultū-
ras namā    Jaungada balle 
ar grupu "Galaktika"  galdi-
ņu rezervēšana un biļetes 
iepriekš pārdošanā 5.00EUR 
tel.26607259

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
26.janvārī  
plkst.12.00 

Atašienes kultūras namā 
"Annas sāta" Rudzātu 
teātra kopas "Okūts" 
izrāde, A.Banka komēdija 
"Savedējs" ( 18+). Ieeja – 
2,00 Eur.

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
17.janvārī 
plkst  22:00  

Mežāres kultūras 
namā Vecais Jaunais 
gads. Ieeja - 3,00 eur.

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie – 
1 meitene un  3 zēni.

JANVĀRĪ

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

KONTAKTINFORMĀCIJA
Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Sirsnīgi sveicam vecākus un vēlam izturību! 
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Kultūras 
pasākumi
Krustpils 
novadā


