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15. jūlijā aizvadīti tika ikgadējie Krustpils novada svētki. Šo-
gad namsaimnieku lomā – Krustpils pagasts. 

Visas dienas garumā svētku viesiem tika piedāvāts plašs akti-
vitāšu klāsts. Pašiem mazākajiem bija iespēja izbaudīt putu disko-
tēku un izpriecāties dažādās atrakcijās. Īpašu aktivitāti piedāvāja 
mobilā virvju trase “Turies", kur ikvienam bija iespēja pārbaudīt 
savu veiklību pārvietojoties pa metāla konstrukcijām vairāku 
metru augstumā. Kā arī citas aktivitātes. Visas dienas garumā 
darbojās arī NVO biedrības, piedāvājot dažādu aktivitāšu klāstu. 
Svētkos tika piedāvāta iespēja piedalīties foto orientēšanās sa-
censībās un parādīt to, cik labi pazīstam apkārtējo vidi. Svētku 
kultūras programma turpinājās pagasta brīvdabas estrādē, kur 
gan pieaugušo, gan bērnu amatierteātri izspēlēja nelielus skečus. 

Svētku otrā daļa tika atklāta ar svinīgu svētku gājienu, kurā 
piedalījās visi kolektīvi, kas uzstājās svētku noslēguma liel-
koncertā “Skroderdienas Spuņģēnos". Svētku lielkoncerts tika 
veidots balstoties uz klasiskās lugas tematiku, to pārveidojot 

Ar košu emociju gammu aizvadīti Ar košu emociju gammu aizvadīti 
Krustpils novada svētki Krustpils novada svētki 

mūsdienīgā, šiem svētkiem atbilstošā tematikā. 
Pēc noslēguma koncerta ikviens apmeklētājs tika 
aicināts uz “Latvian Blues band" koncertu Krustpils 
pagasta kultūras namā un nakts gaitā svētkus iz-
dejot brīvdabas estrādē kopā ar grupu “Lauku mu-
zikanti". 

Nākamajā gadā uz Krustpils novada svētkiem 

tiksimies Variešu pagastā. Paldies arī katram no 
jums, kas ieradās svētku pasākumos, piedalījās 
aktivitātēs un atbalstīja!Lai nākamie svētki tik pat 
krāšņi, sirsnīgi un izdevušies! 

Informāciju sagatavoja  Ieva Lapiņa, 

Krustpils novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Orķestra mūzikas pavadījumā svētku gājiens iemaršē Krustpils 
pagasta atpūtas laukumā

Krustpils pagasta pārvaldes vadītāja nodod 
novada svētku “stafeti" Variešu pagasta pārvaldes 
vadītājam aizdedzot simbolisko svētku ugunskuru

Apmeklētākā aktivitāte pašiem mazākajiem novada 
ciemiņiem – putu ballīte

Ar jautriem dančiem un skanīgām dziesmām ieskandināta 
svētku atklāšana pie Krustpils pagasta bibliotēkas

Svētku vadītāji, Aija un Aivars, izstāstot novada stāstu 
dod startu svētku aktivitātēm

Paldies 
ikvienam svētku 

apmeklētājam!

Svētku rīkotāju godā šogad Krustpils pagasts

Novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs ar uzrunu noslēdz 
svētku koncertuzvedumu 
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15. jūlijā tika svinēti Krustpils 
novada svētki, visas dienas garu-
mā svētku apmeklētāji tika aicinā-
ti iesaistīties dažādās aktivitātēs 
– koncertos, tirdziņos, priekšne-
sumos un sportiskās aktivitātēs. 
Vēlamies teikt paldies visiem, kas 
palīdzēja šo dienu padarīt krāšņā-
ku, skanīgāku un patīkamāku ik-
vienam no mums!

Paldies sakām:

Krustpils pagasta pārvaldes 

vadītājai Andrai Muncei;
Krustpils pagasta kultūras 

nama vadītājai Anitai Ozoliņai;
Krustpils pagasta pārvaldes 

kolektīvam;

Pasākuma režisorei Aijai Ve-
terei; 

Krustpils novada pašdarbī-

bas kolektīviem: 

Amatierteātrim “Savē-
jie" vadītāja Aija Vetere;

Vokālajam ansamblim 

“Dimda" vadītāja Emīlija Balode; 
Folkloras kopai “Lākači" vadītā-

ja Aija Smirnova;
Vokālajam ansamblim “Mini-

ma" vadītāja Maija Kondrāte;
Deju kolektīvam “Zīlānietis" va-

dītājs Ilmārs Dreļs;
Vidējās paaudzes deju kolektī-

vam “Kamenes" vadītāja Inita Gād-
mane;

Jauniešu deju kolektīvam “Zvir-
buļi" vadītāja Madara Turkopole;

Vidējās paaudzes deju kopai 
“Dance" vadītāja Rudīte Beinaro-

viča;
Jauniešu tautisko deju kolek-

tīvam “Lustīgie jaunieši" vadītāja 
Aija Kreile;

Jauktajam vokālajam ansam-
blim “Krustpilieši" vadītāja Santa 
Kasparsone un Gunta Dābola;

Atašienes bērnu deju kolektī-
vam “Zvirbulēni" vadītāja Madara 
Turkopole;

Variešu bērnu tautisko deju 
kolektīvam “Zaķīši" vadītāja Līga 
Beinaroviča;

Atašienes pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvam “Pelēni" vadī-

tāja Madara Turkopole;
Krustpils novada korim “Luste" 

vadītāja Maija Kondrāde un kon-
certmeistare Anita Cinkmane;

Atašienes folkloras kopa “Vī-
raksne" vadītāja Anita Gavare.

Paldies teātru maratona da-

lībniekiem:

Mežāres jauniešu amatierteāt-
ris “Sapņotāji" vadītāja Aija Ranco-
va;

Variešu pagasta amatierteātris 
“Servīze" vadītāja Inita Beinaroviča;

Kūku pagasta Teātra draugu 
kopa “Patapa" vadītāja Aija Ranco-
va;

Mežāres pag. amatierteātris 

“Efekts" vadītāja Aija Rancova;
Vīpes pamatskolas dramatis-

kais pulciņš “Starpbrīdis" vadītāja 
Ilona Golovceva;

Krustpils pag. Jauniešu teātris 
“Spārni" vadītāja Sarmīte Upelnie-
ce;

Atašienes Senioru dāmu deju 
kopa “Pīlādzītis" vadītāja Rudīte 
Beinaroviča;

Mežāres vokālais trio “Varavīk-
sne" vadītāja Faina Maslobojeva;

Variešu līnijdeju kolektīvs “Vari-
ants" vadītāja Elita Kalnieša.

Paldies pasākuma atbalstītā-

jiem un sponsoriem

SIA “DIŽMEŽS";
Z/S “Vīnkalni";
SIA “SELKO ĪPAŠUMI";
SIA “VĒRTĪGS";
Z/S “Martaskalns" – Kristīnei 

Rubinai;
Podnieku darbnīcai “Zaļbirzes" 

– Inetai Dzirkalei;
Amatniecības centram “Mā-

zers" – Inesei Bramanei;
Uzticīgajiem pagasta pavāriem 

– Ritmai un Vitālijam;
Zemessardzes 56. kājnieku ba-

taljonam;
Biedrībai “Silta sirds"– Mārītei 

Polei;
Atpūtas vietai “Daugmales" – 

Inesei Irbītei;
Biedrībai “Daugavas pārupieši" 

– Normundam Pastaram;
Krustpils motociklu komandai;
Apskaņotājiem “AJV grupai";
 DJ – Kasparam Siliņam;
Jēkabpils jātnieku sporta klu-

bam.
Paldies arī katram no jums, kas 

ieradās svētku pasākumos, piedalī-
jās aktivitātēs un atbalstīja! 

Lai nākamie svētki tik pat krāš-
ņi, sirsnīgi un izdevušies! Uz tikša-
nos nākamajos Krustpils novada 
svētkos Variešu pagastā !

Krustpils novada pašvaldība

Krustpils novada pašvaldība izsaka pateicību Krustpils 
novada svētku organizatoriem un dalībniekiem

Krustpils novada pašvaldī-
ba īstenoja Lauku atbalsta die-
nesta apstiprināto projektu Nr. 
16–05–AL24–A019.2201–000004 
"Energoefektīva ielu apgaismo-
juma ierīkošana Spunģēnu cie-
mā 1.kārta". Projekta ietvaros tika 
ierīkots apgaismojums Krustpils 
pagasta Spunģēnu ciemā Zaķu 
ielas posmā no A6 šosejas pietu-
ras labajā pusē līdz Centra ielas 
krustojumam. Zaķu ielas labajā 
pusē no A6 šosejas pieturas tika 
uzstādīti 15 LED tehnoloģijas 
izsteiksmīga dizaina parka gais-
mekļi, kas nodrošina augstu 
komforta un satiksmes drošī-
bas līmeni visiem iedzīvotājiem 
diennakts tumšajā laikā, uzlabo 

iespēju orientēties nepazīstamā 
vidē Krustpils pagasta viesiem 
un tūristiem, kā arī, veicina patī-
kamu, komfortablu un estētisku 
dzīves vidi pagastā un Krustpils 
novadā. 

Projekta īstenošanas ietvaros 
apgaismojuma ierīkošanas būv-
niecības darbus saskaņā ar ie-
pirkumu Nr. KNP 2017/16/ELFLA 
veica būvuzņēmējs SIA “DOMA–
būve". Būvdarbi tika veikti laikā, 
atbilstoši būvniecības normatī-
viem un standartiem, ievērojot 
darba drošības un ugunsdrošī-
bas noteikumus, profesionālā 
līmenī, labā kvalitātē un līgumā 
paredzētajā termiņā. Krustpils 
novada pašvaldība ir pateicīga SIA 

“DOMA–būve" par labu sadarbību! 
Projekta kopējās izmaksas bez 

PVN ir EUR 13700.79, tai skaitā at-
tiecināmās izmaksas sastāda EUR 
7811, 00. ELFLA fonda fi nansējums 
ir EUR 7029, 90 un pašvaldības 
līdzfi nansējums sastāda EUR 6670, 
89, tai skaitā EUR 5889.79 neattie-
cināmo izmaksu segšanai. Projekta 
vadību nodrošināja Krustpils nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu koordinatore Tamāra La-
tiševa un projektu administratore 
Solvita Čandere. 

Informāciju sagatavoja: 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa, 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenoja Lauku atbalsta dienesta 
apstiprināto projektu Nr. 16–05–AL24–A019.2201–000004  
"Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Spunģēnu ciemā 1. kārta" 

28.jūlijā plkst. 
16.00 Krustpils 
pilī svinīgā pa-
sākumā tiks at-
vērta Spodra Bēr-
ziņa grāmata “Krust-
pils hronikas". Grāmata 
ir pētījums par Krustpils 
novada un Krustpils pilsētas 
vēsturi no tās pirmsākumiem 
līdz 1940. gadam.

Spodris Bērziņš dzimis 1969. 
gadā Jēkabpilī, beidzis Sūnu 
pamatskolu un Jēkabpils 3. vi-
dusskolu, pēc tam absolvējis 
LLU Meža fakultāti. Līdzās dar-
bam mežsaimniecībā padzi-
ļināti interesējies par vēsturi. 
Pierādījis sevi kā Krustpils no-
vada novadpētnieks. 

Darbs tapis balstoties uz 
publiski pieejamo literatūru par 
Krustpils novadu un pilsētu. 
Grāmata iedalīta sešās sadaļās: 
senvēsture, Livonijas laiks, poļu 

laiki (Infl antija), Krievijas 
impērijas valdīša-

na, Pirmais pa-
saules karš un 
Brīvības cīņas, 

neatkarīgās Lat-
vijas laiks. Līdzās 

zināmai informācijai 
grāmatā atklāti arī maz-

zināmi vai pat pilnīgi aiz-
mirsti fakti. Katras sadaļas noslē-
gumā pievienoti īsi apraksti par 
personām, kuras dzimušas vai 
kāds to darbības posms saistīts 
ar Krustpils apkaimi. 

Tā kā teksts ir apjomīgs (vai-
rāk kā 600 lappuses), vieglākai 
orientācijai grāmatas noslēgu-
mā līdzās satura rādītājam pie-
vienots arī vietvārdu rādītājs. 

Pasākuma laikā Krustpils pilī 
grāmatu būs iespējams arī  ie-
gādāties.

Krustpils 

novada pašvaldība

Tiks izdota grāmata par 
Krustpils novadu 
“Krustpils hronikas"

ust-
āmata 
Krustpils 

pils pilsētas 

laiki (Infl an
impēri

na
sa
Br

nea
vijas 

zināmai 
grāmatā at

Lūdzam savlaicīgi iesniegt iesniegumus Zemes nomas līguma pagarinā-
šanai tos nomniekus, kuriem līguma termiņš ir 2017.gada 31.decembris.

Krustpils novada pašvaldība

Jautru mirkļu netrūka  noslēguma Jautru mirkļu netrūka  noslēguma 
koncertuzvedumā “Skroderdienas koncertuzvedumā “Skroderdienas 
Spunģēnos"Spunģēnos"

Svētku zaļumballē kopā ar Lauku Muzikantiem

Spunģēnu brīvdabas estrādītē valdīja teatrāla noskaņa – Spunģēnu brīvdabas estrādītē valdīja teatrāla noskaņa – 
teātra skeči un mini izrādītesteātra skeči un mini izrādītes

Krustpils pagasta kultūras nama Krustpils pagasta kultūras nama 
zāle pārpildīta – uz skatuves zāle pārpildīta – uz skatuves 

Latvian Blues bandLatvian Blues band
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Krustpils novada pašvaldība 
saņēma fi nansiālu atbalstu projek-
tam Nr.17–05–AL24–A019.2202–
000008 “Infrastruktūras uzlabo-
šana dabas pieminekļa Rogāļu 
akmens pieejamības nodrošinā-
šanai", kas tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam 
apakšpasākuma “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju" 
ietvaros. 

Projekta Nr.17–05–AL24–
A019.2202–000008 “Infrastruktū-
ras uzlabošana dabas pieminekļa 
Rogāļu akmens pieejamības no-
drošināšanai" mērķis ir palielināt 
aizsargājamās dabas teritorijas 
potenciālu un nodrošināt valsts 
nozīmes dabas pieminekļa Ro-
gāļu akmens sasniedzamību un 
pieejamību, pilnveidojot Rogāļu 
gravas dabas takas infrastruktūru 
ar kāpnēm un laipu. Pēdējo trīs 
gadu laikā, īstenojot vairākus pro-
jektus un ieguldot pašvaldības lī-
dzekļus, dabas taka ir labiekārtota 
ar norādes zīmēm, stāvlaukumu, 
informatīva jiem sten diem, koka 
skulptūrām, Laimas kamolu, kāp-
nēm un tiltiņu uz avotiņu. Tomēr 
piekļuve pie gravas pērles – Ro-
gāļu akmens – ir apgrūtinoša. Lai 

nokļūtu pie akmens, objekta ap-
meklētājiem ir jānokāpj no stāvas 
nogāzes, kas pavasaros un rudenī 
ir dubļaina un slidena. 

Lai uzlabotu un padarītu ik-
vienam pieejamu unikālo dabas 
pieminekli, projekta ietvaros tiks 
izbūvētas kāpnes uz Rogāļu ak-
meni, kā arī atjaunots esošais til-
tiņš pār strautiņu.

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas ir EUR 8560.00, no tiem 
ELFLA fonda fi nansējums ir EUR 
7704.00 un pašvaldības līdzfi -
nansējums sastāda EUR 856.00. 
Projektu plānots realizēt līdz 
2018. gada 09. novembrim.

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenos Lauku 
atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 17–05–AL24–A019.2202–000008 
“Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa 
Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai"

Vīpes amatniecības centrs 
"Māzers" no 2016.gada 22.jan-
vāra līdz 30.04.2016. īstenoja 
apmācības programmu: "Tautas 
tērpa brunču un kreklu darinā-
šana". Dalībnieces apguva tau-
tas tērpa valkāšanas tradīcijas, 
īpaši izzinot Krustpils novada 
tautas tērpus. Iemācījās kreklu 
piegriešanu, izšūšanu un sašū-
šanu. Auda brunču audumus un 
šuva brunčus. 

No 2016.gada 16.septembra 
īstenojām Zemgales kultūras 
programmas 2016 atbalstītu 
projektu "Nemateriālā kultūras 
mantojuma lietpratēju zināša-
nu un prasmju tālāk nodošana 
– "Krustpils tipa jostas". Ar šo 
projektu turpinām apmācību 
ciklu par tautas tērpa darināša-
nu, turpinot gatavoties Latvijas 
simtgadei. Lai katrai dalībnie-
cei būtu savs tautas tērpa pilns 
komplekts, to papildinājām ar 
austu jostu no vilnas un linu die-
giem.

2017.gada janvārī Vīpes 
amatniecības centrs "Māzers" 
uzsāk īstenot Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstīto projektu: 
"Nemateriālā kultūras mantoju-
ma lietpratēju zināšanu un pras-
mju tālāk nodošana – Krustpils 
tautas tērpa galvassegas un vil-
laines auduma darināšana".

Dalībnieces izteica vēlmi tur-
pināt tautas tērpu darināšanu, 
apgūstot dziju krāsošanu, cim-

du un zeķu adīšanu.
Ar cimdiem rokās latvieši 

strādāja (darba cimdi) un īpaši 
greznojās (goda cimdi). Ir zi-
nāms, ka neviena tauta cimdus 
nelieto tādā daudzumā, kā lat-
vieši. Latvietim cimdi ir ne tikai 
praktisks apģērba gabals, bet arī 
priekšmets ar dziļu simbolisku 
jēgu – tā saucamie dāvināmie 
vai ceremoniju cimdi. Cimdu 
simboliskā loma latviešu tau-
tas sadzīvē un svētku (godu) ri-
tuālos visspilgtāk izpaužas dažā-
dos dzīves gadījumos, kad cim-
du pāris tika lietots kā dāvana 
vai ziedojums. Svarīga ir cimdu 
ziedošana, nodrošinot dzimtas 
turpināšanu gan gaidībās, gan 
dzemdībās, kā arī kristību cere-
monijās. Laicīgi tiek adīts cimdu 
pūrs bērēm, gatavojoties aizie-
šanai mūžībā. Dāvātos cimdus 
nevalkāja, bet glabāja kā dzim-
tas relikviju no paaudzes paau-
dzē.

Krustpils novada zeķes ir vēl 
viens rakstu un krāsu salikuma 
meistardarbs. Zeķes ada līdz 
puslielam, vasarai nātnas, ziemai 
vilnas. Ikdienas valkāšanai bal-
tas, bet goda dienu zeķes izraks-
ta bagātīgi krāsās un rakstos.

Ar Latvijas Valsts mežu atbal-
stītās Zemgales kultūras prog-
rammas 2017 atbalstītu projek-
tu "Meistarklase: Cimdi un ze-
ķes" Vīpes amatniecības centrs 
"Māzers" turpina apmācības.

Projekta ieviešanas 
gaitā tiks realizētas 
sekojošas aktivitātes:

1. Dziju krāsošana ar augu 

krāsvielām, 10.augustā, plkst. 

16.00

2. Apgūta cimdu un zeķu adīša-
na pēc sekojošas 40 stundu apmā-
cību programmas:

Latviešu cimdu izmantošanas 
un valkāšanas tradīcijas.

Krustpils novada godu tērpa 
cimdi un zeķes.

Krāsu salikumi un materiāli, 
raksta aprēķināšana.

Cimdu rakstu daudzveidība.
Cimdu valnīšu raksti, tehniskie 

risinājumi.
Zeķu valkāšanas tradīcijas.
Krāsu salikumi un materiāli, 

raksta aprēķināšana.
Zeķu raksti – rakstainie valnīši, 

mežģīņrakstā adītās zeķes.
Zeķu adīšanas, valnīšu tehnis-

kie risinājumi.
Izstrādājumu apstrāde.
3. Izstāde "Godu cimdi un ze-

ķes". Interesenti papildinās zinā-
šanas par Latvijas tautas mākslas 
mantojumu.

Aicinām ikvienu interesen-
tu pieteikties apmācībai Vīpes 
amatniecības centrā "Māzers", t. 
26611297

Vīpes amatniecības centra 

vadītāja I. Bramane

Ar Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales 
kultūras programmas 2017 atbalstītu projektu 
"Meistarklase: Cimdi un zeķes" Vīpes amatniecības 
centrs "Māzers" turpina apmācības

Pateicoties Krustpils novada 
domes organizētajam projektu 
konkursam "Krustpils novada paš-
valdības atbalsts nevalstisko orga-
nizāciju projektiem" un projektu 
konkursā iegūtajam fi nansēju-
mam, biedrība "InSpe" realizējusi 
projektu "Galda spēļu bibliotēka 
Kūkās".

Nav noslēpums, ka tagad cil-
vēku ikdienā un arī izklaidē, aiz-
vien lielāku lomu ieņem dators un 
tā piedāvātas neskaitāmas iespē-
jas īsināt laiku. Sākot no mazum-
dienam, kad bērni, vecāku telefo-
nā vai datorā iepazinuši spēlītes 

un multfi lmas, vi-
ņus no ekrāna nav 
iespējams atraut. 
Ierīces atņemšana 
var novest pie asa-
rām, niķiem un pat 
agresijas. Tomēr 
mums ir svarīgi, lai 
mūsu bērni sagla-
bā un attīsta spēju 
sadarboties un sa-
runāties tiekoties 
klātienē, kad jāizrā-
da emocijas, jāspēj 

pārliecināt un uzrunāt, saglabā 
prieku par saskarsmi – vienkāršu 
un jautru kopā būšanu.

Galda un attīstošās spēles ir 
pozitīva alternatīva datorspē-
lēm. Galda spēles ir lielisks brīvā 
laika pavadīšanas veids, kas ļauj 

sanākt kopā draugiem un ģime-
nei, lai sacenstos par labākā spē-
ļu meistara titulu. Lai gan spēļu 
vakari un turnīri visbiežāk tiek 
uztverti tikai kā izklaide, regulā-
ra galda spēļu spēlēšana palīdz 
attīstīt dažādas saskarsmes un 
intelektuālās spējas, piemēram: 
savas kārtas gaidīšana, skaitļi un 
matemātiskās darbības, domāša-
nas ātrums, plānošana, darbības 
un to sekas, grūtas izvēles, ko-
mandas darbs, māka zaudēt un 
uzvarēt utt. Visas šīs spējas bēr-
niem noderēs ne vien spēlējot 
spēles, bet arī citās situācijās, kad 
būs nepieciešams risināt dažā-
dus reālās dzīves uzdevumus.

Projekta ietvaros Kūku biblio-
tēkas telpās tiek radīta galda spē-
ļu bibliotēka, kuru ikdiena labprāt 
izmanto ciemata bērni. Sienas rotā 
mākslinieces Jolantas Ābeles zī-
mējumi, kuros attēloti pasaku va-
roņi. Ir iegādātas 14 galda spēles: 
Buratino, Ceļotājs Rūdis grib zināt 
kā radās Latvija, Iepazīsti Daugavu, 
Iepazīsti Latviju, Iepazīsti Latviju – 
personības, Attīstošais Loto – dzīv-
nieki, Attīstošais Loto – mācīsimies 
skaitīt, Krustvārdu spēle – Scrabb-
le, galda spēle – Tik TakBumm, Fro-
zen, Mondo, spēle Katanas ieceļo-
tāji, Tornis, Lexiko Unikāla vārdnī-
cas spēle. Kā arī tika iegādāti spēļu 
galdi – šaha galds ar fi gūrām, spēļu 

galds Worker 13 in 1 (galda futbols, 
basketbols, AIR hokejs, biljards, 
mini teniss u.c.), novuss, maziem 
bērniem Lego galdiņš ar klucīšiem.

Biedrība ar projekta iegādāta-
jiem galda spēlēm piedalījās Krust-
pils novada pašvaldības un Kūku 
bibliotēkas organizētāja Vasaras 
sezonas atklāšanas pasākumā Kū-
kās. Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja sevi pierādīt galda spēļu 
mačos.

Galda spēles pieejamas ikvie-
nam interesantam Kūku bibliotē-
kā, bibliotēkas darba laikā. Bet ja 

gadījumā, Tev mājās stāv aiz-

mirstas, nevienam nevajadzīgas 

galda spēles, inventārs aktīvām/

sportiskām/āra spēlēm, bērni iz-

auguši un negribas tās vienkārši 

mest ārā, mēs tās labprāt ņem-

sim lietošanā. Ja Tev nav liekas, 

bet gribās bērniem/jauniešiem 

sagādāt prieku, vari tās iegādā-

ties un ziedot mums.

Paldies Krustpils novada paš-
valdībai par novērtējumu un ticību 
mūsu darbiem! Liels, liels paldies 
par atbalstu un sadarbības iespē-
jām!  Paldies Jolantai Ābelei par 
brīnišķīgo telpas noformējumu! 
Tikai kopā, sadarbojoties, atbalstot 
citam citu,   mēs  varēsim sasniegt 
savus mērķus.

Biedrības "InSpe" valdes locekle 

J.Hnikina

Kūku bibliotēkā tagad arī galda spēļu bibliotēka
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No marta beigām līdz aprīļa 

otrajai pusei Mežāres bibliotē-

kā bija skatāma Krustpils novada 
novadnieces Rasmas Bērziņas 
jaunāko karikatūru izstāde “Tā 
dzīvē notiek…". Tā bija jau otrā 
“Apiņas" (mīļvārdiņš – pseido-
nīms, ar ko parakstās Rasma) šī 
žanra darbu izstāde pie mums. 
Aplūkojams bija plašs tālāku 
un tuvāku, aizgājušu un nākošu 
ikdienas dzīves notikumu, tiku-
mu un netikumu spektrs, kurš 
papildināts ar trāpīgām dzejas 
rindām. Lielākā daļa karikatūru 
tapušas pēdējos gados.

Smieties ir veselīgi!

Krustpils pagasta bibliotē-

kā aprīlis iesākās ar joku dienu, 
kurā notika anekdošu turnīrs. 
Dalībniekiem jau iepriekš bija 
iespēja pieteikt savu dalību tur-
nīram un kārtīgi sagatavoties. 
Lai gan turnīram nepieteicās ne-
viens pieaugušais, bet tikai bēr-
ni turnīrs izvērtās jautrs. Šogad 
Krustpils pagasta bibliotēkā šāds 
turnīrs bija pirmo reizi un ceram, 
ka aprīļa sākums arī turpmāk ie-
sāksies ar anekdošu turnīru un 
būs lielāka atsaucība. Centīsimies 
ieviest jaunu tradīciju.

E-prasmju nedēļas 2017 ie-
tvaros 4. aprīlī Mežāres bib-

liotēkā notika Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Jēkabpils nodaļas rīkotais infor-
matīvais seminārs “Aktuāla infor-
mācija lauku uzņēmējiem", kurā 
par aktualitātēm un izmaiņām 
LDC Elektronisko ziņojumu datu 
ievades un apskates sistēmas 
darbībā stāstīja un LDC Elektro-
niskās ziņojumu sistēmas darbī-
bas praktisko apguvi rādija Santa 
Lazda – LDC Jēkabpils nodaļas 
vecākā referente.

Lekcija par izmaiņām platību 
maksājumu iesniegumu aizpildī-
šanā 2017. gadam un praktiskā 
darbošanās LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā notika Ai-
vas Ivanovas – Viduslatvijas RLP 

Kontroles un uzraudzības daļas 
vadītājas vadībā.

Par aktualitātēm lauku uzņē-
mējiem informēja un debates 
vadīja Aina Seņkova – Krustpils 
novada lauku attīstības konsul-
tante.

Seminārā piedalījās Mežāres 
un Atašienes pagasta zemnieki 
un citi interesenti.

Aprīļa pirmajā pusē Mežā-

res bibliotēkā varēja iepazīties 
ar dzejnieces Kornēlijas Apškrū-
mas daiļradi par godu viņas 80 
gadu jubilejai.

Lieldienas ir atmodas un 
augšāmcelšanās svētki. 13. ap-

rīlī, Vīpes pagasta bibliotēka 
aicināja uz Lieldienu radošo 
darbnīcu. Izgatavojām Liel-
dienu apsveikuma kartiņas un 
dekoratīvas olas no papīra. Iz-
gatavotos darbiņus, dalībnieki 
varēja paturēt sev vai uzdāvināt 
kādam mīļam cilvēkam.

Tradicionāli Krustpils pagas-

ta bibliotēkā notiek arī Lieldienu 
svinēšana, kas notika 15.aprīlī. 
Šogad bibliotēkā bija iespējams 
iemācīties krāsot olas ar dabis-
kiem līdzekļiem, un darbnīcā 
uztaisīt lieldienu zaķi, neizpalika 
arī olu ripināšana. Kā arī veicām 
dažus senlatviešu rituālus sais-
tībā ar šūpošanos, šajos rituālos 
ietilpa šūpoļu rotāšana, olas zie-
došana šūpolēm un olas mešana 
pāri šūpolēm

Bibliotēku nedēļas ietvaros 

24. aprīlī Mežāres bibliotēkā ar 
Mums bija kopā “LOTE no Izgud-
rotāju ciema".

 Krāšņi ilustrētajā, attapīgiem 
mūsdienu bērniem paredzētajā 
grāmatā vēstīts par nepārspēja-
mu, pasaulē vienīgo Izgudrotāju 
ciemu, kas no citiem ciemiem 
atšķiras ar to, ka tajā aumaļām, 
uz katra soļa tiek izgudrots tas, 
kas šķietami normālam cilvēkam 
nerādītos pat sapņos. Nu, pie-
mēram, burkānu pārstādīšanas 
ierīce, no virtuves piederumiem 
sameistarots radioaparāts... Pa-
saulē ir daudz šķietami neiespē-
jamu, brīnišķīgu ideju, un dažām 
no tām līdzās stāvējusi pusauga 
skuķe Lote. Par viņas piedzīvo-
jumiem un par to, ka dzīve būs 
interesanta, ja vien pats būsi in-
teresants, ir šī grāmata.

Mežāres pirmsskolas un sā-
kumskolas bērni kopā ar saviem 
audzinātājiem iepazinās ne tikai 
ar igauņu rakstnieka Andrusa Ki-
virehka jauko sacerējumu, bet ar 
lielu sajūsmu noskatījās animāci-
jas kinofi lmā, kā tad tur viss tas 
īstenībā notika.

Rokdarbu pasaulē svarīgu 
vietu ieņem rotu izgatavošanas 
māksla. Latvijā tā vienmēr bi-
jusi cieņā, taču mūsdienās ak-
tualizējusies ar jaunu sparu un 
daudzām neparastām idejām 
šajā jomā.

Pastāv dažādas tehnikas 
rotu veidošanā, no tām viszinā-
mākā un attīstītākā ir pērļošana. 
Liels pluss ir plašais izejmateri-
ālu klāsts, ko piedāvā gan da-
žādi hobiju veikali, gan specia-
lizēti rotu un interneta veikali. 
Nav grūti apjukt plašajā pērļu 
sortimentā, kas darinātas no 
visdažādākajiem materiāliem 
– stikla, koka, polimēra, akme-
ņiem u.c., kas atšķiras gan pēc 
formām, krāsām un izmēriem. 
Pērļošanas tehnikā tiek veido-

tas kaklarotas, rokassprādzes, 
auskari, kā arī citas rotas. 

Lai gūtu nelielu ieskatu pēr-
ļošanā, Kūku bibliotēkā aprīlī 
notika divas radošās darbnīcas, 
kurā varēja izgatavot rokassprā-
dzes ar latvju zīmēm. Vienā ra-
došajā darbnīcā savas spējas 
varēja izmēģināt vietējā senjoru 
klubiņa dalībnieces. Jāatdzīst, 
ka tas prasīja lielu piepūli un 
slodzi acīm, bet viņas ar to tika 
galā, un beigās tapa skaistas ro-
kassprādzes, ko varēja uzdāvi-
nāt mazbērniem. Otrā darbnīcā 
darbojās bērni un jaunieši. Arī 
viņiem bija zināmas grūtības, 
bet ar laiku visu apguva un re-
zultātā bija ļoti gandarīti, ka 
paši uzpērļoja sev rokassprā-
dzes.

Vīpes pagasta bibliotē-

ka iesaistījās mērķprogrammā 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rija 2016". Katrai vecuma grupai 
ieteiktās grāmatas lasīja un vēr-
tēja bērni, jaunieši un pieaugu-
šie. Rādot priekšzīmi bērniem, 
par žūrijas ekspertiem ir kļuvu-
ši daudzi vecāki un vecvecāki. 
Programmas mērķis ir veicināt 
lasītprasmi un interesi par grā-
matām. Līdz janvāra beigām, 
dalībnieki izlasīja sešas izvēlē-
tās vecuma grupas grāmatas un 
aizpildīja elektronisko grāmatu 
novērtēšanas anketu. Pēc an-
ketas aizpildīšanas viņi saņēma 
balvu – aicinājumu no bibliotē-
kas, maijā, braukt ekskursijā uz 
Rīgas Zooloģisko dārzu.

Maija sākumā Mežāres 

bibliotēkā bija skatāma tema-
tiskā plauktizstāde – “Rakstnie-
kam Alfredam Dziļumam – 110".

13. maijā Krustpils pagasta 

bibliotēkā notika apsveikumu da-

rināšanas darbnīca, kurā bija iespē-
jams izgatavot apsveikumu kartīti 
pēc kvilinga metodes. Ar kvilinga 
metodes speciālistes palīdzību 
mācījāmies darināt dažādas deta-
ļas un principus, kā tiek gatavotas 
kartītes. Šoreiz Kvilinga speciāliste 
bija atbraukusi no Kūku bibliotē-
kas ar dažādām sagatavēm, no 
kurām tika veidoti apsveikumi. In-
terese šim pasākumam bija liela, 
jo bija atnākuši gan mammas gan 
bērni.

20 maijā Zīlānu bibliotēkā 
notika tikšanās ar astrologu Ediju 
Spāri. Lektors ļoti saprotoši un 
saistoši pastāstīja kā mūsu zo-
diaka zīme nosaka mūsu dzīves. 
Ko varam un ko vajag mainīt, kas 
sagaidāms, ja nepildām savas 
dzīves galvenos uzdevumus. Šī 
lekcija tā ieinteresēja apmeklētā-
jus, ka radās doma par ikmēneša 
kursiem nākošajā sezonā.

Mežāres bibliotēka 29. un 

30. maijā sadarbībā ar skolu un 
kultūras namu aicināja uz praktiski 
radošu pasākumu divu dienu ie-
tvaros “Patīk fotografēt? Piedalies!"

Pirmās dienas rīta pusē kopā ar 
skolēniem un skolotājiem darbo-
jāmies radoši – fotografējām. Pēc-
pusdienā attēli tika šķiroti, vērtēti 
un atlasīti, no kuriem vēlā vakarā 
tika samontēta foto–fi lma.

Otrajā dienā darba rezultāts 
tika prezentēts plašākai auditorijai, 
pēc kura noskatīšanās tika teikti uz-
mundrinoši uz radošām iniciatīvām 
aicinoši vēlējumi un saņemti patei-
cības raksti, kā arī fotografēšanas 
prieka apetītes rosināšanai kopīgi 
pamielojāmies ar garšīgu kliņģeri.

2. jūnijā, Vīpes pagasta bib-

liotēka visus aicināja uz šoviņu 

BIBLIOTĒKU ZIŅAS
2017. g. aprīlis – jūnijs



2017. GADA 28. JŪLIJS    5

“Eksperimentu bārs". Pie mums, 
ar atraktīviem priekšnesumiem, 
viesojās Zinātkāres centrs ZINOO 
no Daugavpils.

7. jūnijā Mežāres bibliotē-

kā, piedaloties Jēkabpils balt-
krievu biedrībai “Spatkanne" 
ar literāru koncertuzvedumu, 
tika atklāta ceļojošā izstāde, 
veltīta ievērojamākā baltkrievu 
dzejnieka, valodnieka un kritiķa 
Maksima Bogdanoviča dzīvei 
un daiļradei.

Maksima Bogdanoviča dze-
joļi ir piepildīti ar dzīves mīles-

tību, dabas skaistuma sajūtām, 
romantiskām un filozofiskām 
domām. Dzejnieks tulkojis balt-
krievu valodā Ovidija, Goracija, 
Dantes, Homēra, Heines, Fridri-
ha Šillera, Aleksandra Puškina, 
Ādama Mickeviča, Vladislava 
Sirokomli darbus, krievu valodā 
– Tarasa Ševčenko, Ivana Fran-
ko darbus. Dzejnieka vārds ie-
kļauts UNESCO pasaules kultū-
ras mantojuma sarakstā. 2016. 
gadā atzīmēja dzejnieka, pro-
zaiķa, kritiķa, publicista, jaunā-
kā baltkrievu literatūras klasiķa 
125. gadadienu.

Baltkrievu dzejnieka darbi tul-
koti divdesmit valodās, ar tiem 
varēja iepazīties Lielbritānijas, 
Vācijas, Polijas, Krievijas, Francijas 
iedzīvotāji. Maksims Bogdanovi-
čs nodzīvoja ļoti īsu, bet ārkārtīgi 
radošuma pilnu dzīvi.

Izstāde ir veidota no Maksi-
ma Bogdanoviča literārā muze-
ja materiālu fondiem (Minska, 
Baltkrievija) un bija atceļojusi uz 
Mežāres bibliotēku pateicoties 
sadarbībai ar Jēkabpils baltkrie-
vu biedrību “Spatkanne".

12.jūnijā Krustpils pagas-

ta bibliotēkā svinējām bērnu 

dienu. Šī diena bija veltīta bēr-
niem, kad spēlēja spēles un pie-
dalījās dažādās stafetēs. Bija ko-
mandu stafetes kurās vajadzēja 
sadarboties, kas veicināja bērnu 
sadraudzēšanos, jo vajadzēja 
ko pā sadarboties, kā piemēram 
stafetē" aklais tārps" kur visiem 
dalībniekiem bija aizsietas acis 
un tikai vienam no komandas 
nebija, kā arī kopā apvienojo-
ties visām komandām vieglā-
kos dalībniekus vajadzēja vadīt 
cauri diegu labirintam. Dienas 
beigās bērni bija draudzīgi un 
vēlējās turpināt spēlēt dažādas 
āra spēles.

Pašos vasaras saulgriežos 
21.jūnijā Krustpils pagasta 

bibliotēka devās uz Spuņģēnu 
estrādīti un gatavojās Līgo svēt-
kiem. Kopā tika pīti vainagi no 

dažādām pļavu puķēm, spēlē-
tas spēles, kas sasildīja vējaina-
jā laikā un par spīti lietum virs 
ugunskura tika vārīts Līgo siers.

Antūžu bibliotēka sadarbībā 
ar Variešu sākumskolas bibliote-
kāri Variešu sākumskolā notika 
pasākums “Lielas grāmatas, mazas 
grāmatas".

Pasākuma laikā skolēni tika ie-
pazīstināti ar grāmatu dažādību 
bibliotēkā, svērām visbiezāko grā-

matu, mērījām visgarāko grāmatu, 
plaukstā ietilpinājām vismazāko 
grāmatu.

Sadarbībā ar pagasta muzeja 
vadītāju tapa izstāde “Iz seniem 
laikiem". Bibliotēkas lasītāji tika ie-
pazīstināti ar seno laiku grāmatu 
dažādību.

 Sagatavoja Kūku 

bibliotēkas vadītāja–novada 

bibliotēku koordinatore 

Jeļena Hnikina

Monsinjora Pētera Vil-
cāna piemiņas fonda (MPV-
PF) valdes iesniegto projek-
tu "Sakārtosim vidi pirms svētkiem!" 
NVO konkursā fi nansiāli atbalstīja 
Krustpils novada pašvaldība. Mēr-
ķis: kultūrvēsturiskā mantojuma 
sakārtošana un saglabāšana.

Kultūras mantojuma nozare 
Eiropas praksē aptver kultūras 
pieminekļu aizsardzību un ar tiem 
saistīto liecību apzināšanu, pētnie-
cību, saglabāšanu, restaurēšanu 
un izmantošanu mūsdienu dzīves 
apritē. Kultūras mantojuma uztu-
rēšana, popularizēšana ir viens no 
svarīgākajiem uzdevumiem valstī. 
Vistiešāk uztveramā daļa ir kultūr-
vēsturiskā ainava, vēsturiskie cen-
tri, par kuru apzināšanu atbild Lat-
vijas valsts, vietējā pašvaldība un 
ikviens iedzīvotājs, lai to saglabātu 
nākamajām paaudzēm. 

Atašienes pagasta centrā pirmā 
sakrālā celtne koka arhitektūrā da-
tēta 1804.gadā, celta ar draudzes 
un grāfa Borha līdzekļiem. Res-
taurēta 1869.gadā, platība 223 m2, 
baznīca ar diviem torņiem, "fasādē 
uzlikts kubs un virs tā piramīda, tā iz-
veidots tornītis, kurā atradās zvans. 
Baznīca no iekšpuses un ārpuses 
bija apšūta ar dēļiem" (J.Svilāns). 
Senā koka baznīca, veltīta sv. Kārļa 
Boromeja godam. Mūsdienās (21.
gs.sāk.) tai apkārt ir apmūrēti baltie 
ķieģeļi, tā būtu pelnījusi pamatīgu 
restaurēšanu sākotnējā izskatā, lai 
senā celtne kalpotu tūrismam un 

izglītojošanas mērķiem, piemē-
ram, kā izstāžu zāle, kur Latvijas 
un vietējie novada mākslinieki va-
rētu izstādīt savus darbus, senās 
un mūsdienu fotogrāfi jas, sakrālos 
priekšmetus u.tml. 

Senajā Atašienes pagasta cen-
trā, pretī koka baznīcas ēkai, pāri 
lielceļam (Preiļi – Madona) ir taga-
dējā mūra baznīca, kuru uzsāka 
celt 1931.gadā. Monsinjora Pētera 
Vilcāna dzimtajai Atašienes katoļu 
baznīcai šogad aprit 80 gadi, kopš 
bīskaps J.Rancāns  "1937. gadā, pē-
dējā septembra svētdienā", to kon-
sekrēja Sāpju Dievmātes un Svētā 
Boromeja godam. 

Monsinjora Pētera Vilcāna pie-
miņas fonds Krustpils pašvaldības 
NVO konkursā iesniedza projektu 
"Sakārtosim vidi pirms svētkiem!", 
sagaidot Latvijas –100. un Atašie-
nes katoļu baznīcas 80.gadadienu. 
Tas tika fi nansiāli atbalstīts ar 748, 
00 EUR, lai restaurētu un atjaunotu 
baznīcas koka žogu. Projekta mēr-
ķis bija sakārtot kultūrvēsturisko 
ainavu Atašienes pagasta centrā, 
restaurējot vecos un uzliekot jau-
nus baznīcas žoga posmus. Tika 
plānoti uzlikt 4 jauni žoga posmi 
un vairākus posmus remontēt. 
Uzsākot darbu atklājās, ka 56 žoga 
posmi ir avārijas stāvoklī, jo beto-
na stabi ir nestabīli, laika zoba sa-
bojāti. Vajadzēja mainīt tāmi, par 

piešķirto fi nansējumu tika iepirkti 
10 jauni betona stabi, kokmate-
riāls, krāsas, skrūves u.c. Pieņēmām 

lēmumu uzsākt žoga posmu no-
maiņu no centrālajiem vārtiem 
un 17.jūnijā noorganizējām pirmo 
talku. Jaunu stabu ierakšana bija 
smagākais darbs. Talcinieki zāģēja, 
impregnēja, krāsoja, skrūvēja, pir-
majā talkā tika uzlikti 6 jauni žoga 
posmi. 21. jūnijā talcinieki sakār-
toja baznīcas apstādījumus, puķu 
dobes, kokiem nogrieza sausos za-
rus. Stādus sagādāja paši talcinie-
ki, lielu ieguldījumu sniedza Rita 
Pastare un Ausma Saleniece.

Noslēguma talkā, 1. jūlijā, uzli-
kām vēl 8 jaunus žoga posmus, ie-
betonējām jaunus stabus. Projekta 
ietvaros "Sakārtosim vidi pirms 
svētkiem!" kopā tika uzstādīti 14 
jauni žoga posmi, vairāk kā 40 
metru garumā. Tika paveikts apjo-
mīgs darbs. 

MPVP fonda projekta vadītājs 
bija Aivars Cimbulis, kurš papildus 
izgatavoja 4 jaunus dārza soliņus, 
atbildīgā par projekta rezultātu 
bija Emīlija Freiberga. Liela patei-
cība par projekta rezultātu fonda 

valde izsaka katoļu draudzes aktī-
vistiem Konstantīnam Grandānam 
un Janīnai Višņevskai. Veiksmīga 
sadarbība veidoja komandas garu, 
īpaši atzīmējama Atašienes pagas-
ta bibliotēkas vadītājas Ritas Pasta-
res un pagasta pārvaldes izpild-
direktora Pētera Gravāna ieguldī-
jums un atsaucība.  Noslēgumā 
pie silto pusdienu galda, ko bija 
sarūpējusi Anna Višņevska, MPVP 
fonda valde pasniedza Pateicības 
rakstus katram talciniekam.

Darba procesā bija labvēlīga 
atsaucība no Atašienes pagasta 
iedzīvotāju vidus. MPVP fonda 
valde izsaka pateicību par fi nan-
siālo atbalstu Krustpils novada 
pašvaldībai un visiem čaklajiem 
talciniekiem par lielo ieguldījumu 
kopējā darbā! MPVP fonda valdes 
darbs bija balstīts uz brīvprātības 
principiem. Projekta īstenošanā 
tiks iesaistīti brīvprātīgie, kuri dar-
bā nežēloja savus instrumentus, 
līdzekļus un sniedza atbalstu pro-
jekta realizēšanā. 

Talkās strādāja: Konstantīns 
Grandāns, Aivars Cimbulis, Janī-
na Višņevska, Rita Pastare, Marija 

Grandāne, Anna Pastare, Biruta 
Putniņa, Ilga Cimbule, Emīlija Frei-
berga, Antons Bojārs, Andris Spal-
viņš,    Spodris Bērziņš, Pēteris Za-
lāns, Jānis Vilkājs, Jānis Freibergs, 
Mārtiņš Cimbulis, Nikolajs Para-
monovs, Jānis Kassalietis, Valen-
tīns Grudulis.   Pēteris Gravāns un 
Andris Stalīdzāns sniedza tehnikas 
nodrošināšanu. Trešajā talkā, 1.jūli-
jā, dabas apstākļi nelutināja un jau 
minētajiem talciniekiem nāca klāt 
papildspēki: Edgars Turkopolis, Jā-
nis Ribaks, Jānis Kozuls, Guntis Ko-
zuls, Aivars Leitāns. 

Ar informāciju un čaklo talci-
nieku fotogrāfi jām var iepazīties 
mājas lapā: www.monsinjorspe-

terisvilcans.lv – aktualitātes. 
Projekta realizēšanas rezultātā, sa-
gaidot Latvijas –100. un Atašienes 
katoļu baznīcas – 80. gadadienu, 
Atašienes pagasta baznīcas žogs 
estētiski iekļausies pagasta centra 
kultūrvēsturiskā ainavā un priecēs 
ikvienu pagasta iedzīvotāju un ga-
rāmbraucēju.

Monsinjora Pētera Vilcāna 

piemiņas fonda valdes vārdā Ilga 

Cimbule

Senā Atašienes kultūrvēsturiskā centra saglabāšana 
nākamajām paaudzēm 
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Straujiem soļiem 
tuvojoties vasaras brīvlaika 
izskaņai, šī gada 18. augustā 
Jaunjelgavā norisināsies Sēlijas 
novadu apvienības novadu – 
Neretas, Viesītes, Salas, Aknīs-
tes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jē-
kabpils un Krustpils novada III 
Sēlijas novadu Jauniešu diena 
“Dzimis Sēlijā".  Pasākuma mēr-
ķis ir veidot sadarbību starp Sē-
lijas novadiem jaunatnes darba 
jomā, veidot kopīgas tradīcijas 
un veicināt jauniešu līdzdalību.

Plkst. 11:00 jauniešu diena 
tiks atklāta ar sporta spēlēm, 
kuru ietvaros varēs iesaistīties 
sportiskās, izglītojošās un iz-
klaidējošās aktivitātēs, orien-
tēties pa pilsētu, izspēlēt dažā-
das vides spēles, fotografēties 
1000 fonu fotostudijā, vērot 
sporta komandas “Street War-
riors Zasa" paraugdemonstrē-
jumus. 

Pasākuma otrajā daļā, plkst. 

18:00 tiks apbal-
voti aktivitāšu 
uzvarētāji un no-
skaidroti Sēlijas 
novadu Jauniešu 
dienas nākamā 
gada organizato-
ri. Vakara izska-
ņa varēs baudīt 
grupas “Dzelzs 
Vilks" koncertu 

un dejot Sēlijas 
jauniešu grupu un DJ mūzikas 
pavadībā.

Visas aktivitātes pasākuma 
dienā būs bez maksas, pateico-
ties visu astoņu iesaistīto paš-
valdību finansiālajam atbals-
tam.

Aicinām Krustpils novada 
jauniešus pieteikties braucie-
nam uz jauniešu dienu. Vietu 
skaits ierobežots, tādēļ aici-
nām laicīgi pieteikties braucie-
nam. Izbraukšana paredzēta no 
Krustpils novada pašvaldības 
administrācijas ēkas stāvlauku-
ma, Rīgas ielā 150a, plkst. 9.30. 
Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
28311364 vai rakstot e-pastu 
angelina.smirnova@krustpils.lv 

Papildus informāciju par pa-
sākumu drīzumā meklējiet paš-
valdības mājas lapā.

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Ar mērķi stiprināt   patriotis-
kās vērtības un zināšanas par 
valsts drošību un aizsardzību un 
veicināt bērnu un jauniešu  spor-
tiskās aktivitātes – 27.jūnijā, pie 
vecās Sūnu pamatskolas norisi-
nājās biedrības “Latvijas ģenerā-
ļu klubs" ceļojošā kausa izcīņas 
ceturtais posms. Ceturtā posma 
ietvaros jaunieši no Krustpils, 
Viesītes, Ilūkstes un Jēkabpils 
novadiem sacentās 500 m garas 
škēršļu joslas pārvarēšanā, kāp-
šanā pa klinšu sienu un virves 
vilkšanā. 

Krustpils novada komanda – 

Jānis Bisnieks, Ervīns Kalniņš, Ro-
berts Krūmiņš un Amanda Mar-
ķīze pārliecinoši izcīnīja uzvaras 
visās trijās disciplīnās un kopvē-
tējumā. Otro vietu ieņēma Jēkab-
pils novada, trešo –  Viesītes, bet 
ceturto – līdzšinējie kopvērtēju-
ma līderi  Ilūkstes komanda.  

Īpašs paldies par atsaucību 
pasākuma organizēšanā un tie-
sāšanā sakāms biedrībai “Dau-
gavas Pārupieši" valdes priekšsē-
dētājam Normundam Pastaram, 
Krustpils pamatskolas sporta 
skolotājai Aivitai Ķiplokai un Vie-
sītes novada jaunsargu instrukto-

ram Ģirtam Milaknim.
14. jūlijā, Ilūkstē, piektajā “Lat-

vijas ģenerāļu kluba" ceļojošā 
kausa izcīņas posmā – orientēša-
nās sacensībās un erudīcijas spē-
lē – Krustpils novada komanda 

komanda – Jānis Bisnieks, Elīna 
Kotova, Artūrs Bisnieks un Valē-
rija Konstantinova izcīnīja trešo 
vietu.

Nākamais posms notiks Jaun-
jelgavā 18.augustā, kad tiks svi-

nēta jau III Sēlijas novadu Jaunie-
šu diena!

Angelīna Smirnova, Krustpils 

novada pašvaldības Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste

Foto: J. Bareika

III Sēlijas novadu jauniešu 
diena JAUNJELGAVĀ

Krustpils novada jaunieši veiksmīgi startēja biedrības 
"Latvijas ģenerāļu klubs" ceļojošā kausa VI un V posmos

17.jūnijā Sūnu pamatskolas 
sporta laukumā norisinājās va-
saras sezonas atklāšanas pasā-
kums. Pasākuma mērķi bija po-
pularizēt veselīgu dzīvesveidu 
un lietderīgu laika pavadīšanu. 
Pasākumu organizēja Krustpils 
novada pašvaldība sadarbībā ar 
Kūku bibliotēku.

Pasākuma ietvaros norisi-
nājās atklātais Krustpils novada 
futbola turnīrs, kurā piedalījās 9 
komandas – “Mežāre”, “Windows 
XP”, “SMS auto”, “Kuku mix”, “Tra-
kie bebri”, “Jēkabpils”, “FK Apakš-
stacija”, “Ērgļi”, “Ģimene”. 

Komandas tika salozētas 3 
grupās, kur tās savā starpā izspē-
lēja katra ar katru vienu spēli, lai 
noskaidrotu kura no komandām 
iekļūs pusfi nālā, bet kurām ko-
mandām vēl nāksies pacīnīties 
par pusfi nālu. No A grupas pus-
fi nālā iekļuva komanda „SMS 
auto”, no B grupas komanda “Tra-
kie bebri”, no C grupas komanda 
“Ģimene” un “FK Apakšstacija”. 
Pēdējo vietu pusfi nālā izcīnīja ko-
manda “Kuku mix”. 

Atbalstītāju ovāciju pavadībā 
par 3.vietu izvērtās ļoti karstasinī-
ga spēle starp mājinieku komandu 
„Kuku mix” un komandu „Ģimene”, 
šoreiz uzvarēja pieredze un „Ģi-
mene” izcīnīja godpilno 3.vietu. 
Saspringtā fi nālspēlē starp koman-
dām “SMS auto” un “Trakie bebri’, 
uzvarētāju neizdevās noskaidrot 

pamatlaikā. Tāpēc uz-
varētājus nācās no-
skaidrot pēcspēles 
si tienu sē rijā, kurā uz-
varēja komanda “SMS 
auto”. 

Paralēli futbola 
čem pionātam vi-
sas dienas garumā 
ikviens pasākuma 
ap meklētājs varēja ie-
saistīties dažādās sportiskās akti-
vitātēs (badmintons, galda futbols, 
šautriņu mešana, novuss, basket-
bola metieni), mazākie svētku ap-
meklētāji varēja izpriecāties piepū-
šamajās atrakcijās.

Pasākuma noslēgumā tika 
apbalvotas ne tikai futbola 
čempionāta dalībnieki, bet arī 
sportisko aktivitāšu uzvarētāji 
un Kūku bibliotēkas organizētā 
foto konkursa “Lasītprieks” uzva-
rētāji. 

Vakara noslēgumā ikviens 
tika aicināts uz grupas “Starpbrī-
dis” balli. 

Paldies visiem  dalībnie-
kiem par lielo aktivitāti, brīvprātī-
gajiem jauniešiem par palīdzību 
pasākuma organizēšanā un Gus-
tam Jansonam par pusfi nāla un 
fi nāla spēļu tiesāšanu!

Angelīna Smirnova,

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Pozitīvā gaisotnē aizvadīts pirmais 
Krustpils novada futbola čempionāts

LATVIJAS ĢENERĀĻU KLUBA UN SĒLIJAS NOVADU APVIENĪBAS 

CEĻOJOŠĀ KAUSAS IZCĪŅAS POSMU REZULTĀTI
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KOPVĒRTĒJUMS

1 Aknīstes novads 8 0 7 0 0 VI VIETA (15 punkti)
2 Ilūkstes novads 7 8 8 5 8 I VIETA (36 punkti)
3 Jēkabpils novads 6 7 6 7 5 II VIETA (31 punkts)
4 Viesītes novads 4 5 0 6 7 IV VIETA (22 punkti)
5 Krustpils novads 5 6 5 8 6 III VIETA (30 punkti)
6 Salas novads 3 3 4 0 4 V VIETA (20 punkti)
7 Neretas novads 0 4 0 0 0 VIII VIETA (11 punkti)
8 Jaunjelgavas novads 2 0 0 0 3 VII VIETA (13 punkti)
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Krustpils novada skolu vasa-
ras kristīgā nometne "Es esmu tik 
brīnišķi radīts" šogad notika Brā-
ļu Skrindu Atašienes vidusskolā 
no 15. līdz 20. jūnijam. Nometnē 
piedalījās piecu Krustpils novada 
skolu 50 skolēni. Šogad nomet-
nes tēma bija "Svētki katru dienu." 
Bērni darbojās piecās grupās. Kat-
ru grupu vadīja divi audzinātāji. 
Pirmā diena bija veltīta Pļaujas 
svētkiem jeb Pateicības dienai. 
Otrajā dienā svinējām Jēzus dzim-
šanas dienu. Trešajā dienā bērni 
svinēja Lieldienas. Ceturtā bija 
draugu diena. Un piektajā dienā 
visi nometnes dalībnieki saņēma 
daudz dāvanu, jo tika svinētas 
dzimšanas dienas.

Katru dienu bērniem bija rīta 
un vakara sapulces ar lūgšanām, 
slavēšanu un īpašu programmu, 
ko nometnes dalībnieki kopā 
ar saviem vadītājiem sagatavo-
ja dienas laikā. Bībeles stundās, 
kuras vadīja Gerda un Andris 
Avotiņi un Tatjana Ivanova, bērni 
ieklausījās Svētajos rakstos ap-
rakstītajos notikumos par šiem 
svētkiem un mācījās Bībeles pan-
tus. Darbojoties grupās, bērni 
piedalījās mūzikas (vad. Semjons 
Kiseļovs), rokdarbu (vad. Skaid-
rīte Boļšaka un Inga Kļaviņa) un 
sporta nodarbībās (vad. Inese 
Korņejeva). 

Sarunās ar mācītāju Andri 
Opengeimu bērni varēja atvērt 
savas sirsniņas un izrunāt prob-
lēmas un sāpes. Mācītājs vadīja 
arī nodarbības par lūgšanām, 
skaidrojot bērniem, ka lūgšana 

ir saruna ar Dievu, 
ka tas nav iemācīts 
pantiņš, jo lūgšanā 
mēs sarunājamies 
ar Tēti.

Nometnes laikā 
bērni devās ekskur-
sijā uz Teiču purvu, 
izstaigājot purva 
takas Dagņa Vasi-
ļevska un vēl divu 
darbinieku vadībā. 
Piedzīvoja jaukus mirkļus izbrau-
cot ar laivu Marinzejas ezerā Ilmā-
ra Luksta laivā. Karstajās dienās 
varēja veldzēties un priecāties 
vietējā "akvalandijā." Bērni pieda-
lījās nakts spēlē ar noslēgumu pie 
nometnes ugunskura, cepjot kar-
tupeļus, desiņas un ļoti garšīgu 
lauku speķīti. Bet Ziemassvētku 
dienā bērni piedalījās sarunu šovā 
ar ziemassvētku vecīti un kristīgu 
jaunieti, noskaidrojot, kā dāvanas 
ir vērtīgākas, konfekšu maisiņš vai 
Jēzus upura dāvana, ko visi var sa-
ņemt par velti. 

Pārgājiena laikā bērniem vaja-
dzēja veikt dažādus uzdevumus, 
tā pārliecinoties, ka arī celms 
parkā var būt brīnišķīga skatuve, 
lai uzstātos un slavētu Dievu; ka 
kristietim vienam izturēt mūsdie-
nu pasaulē ir grūti, tāpēc svarīgi ir 
būt sadraudzībā ar citiem kristie-
šiem. 

Svētdienas rītā visi nometnes 
dalībnieki devās uz Atašienes 
Sāpju Dievmātes katoļu baznīcu, 
piedalījās svētajā Misē un sniedza 
nelielu koncertu baznīcas apmek-
lētājiem. Svētdiena bija arī vecāku 

dienā. Paldies, ka ap-
ciemojāt un piedalījā-
ties nodarbībās kopā 
ar bērniem.

Nometnes vakari 
aizritēja aizrautīgās 
sporta spēlēs, pieda-
loties gan nometnes 
dalībniekiem, gan 
darbiniekiem.

Katru dienu bērni 
saņēma kādu negaidītu pārstei-
gumu: saldējuma kasti, augļus. 

Mēs baudījām lieliskas maltī-
tes skolas ēdnīcā, kuras gatavoja 
skolas pavāres Iveta un Velta. No 
rīta un vakarā nometnes dalīb-
niekiem bija iespēja nomazgāties 
apsildāmajās āra dušās. To nodro-
šināja organizācija "nometneuzri-
teniem.lv". Karstajās dienās pulcē-
jāmies lielajā teltī (paldies Ausmai 
Saleniecei).

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību 
Krustpils novada pašvaldībai par 
piešķirtajiem līdzekļiem bērnu 
ēdināšanai un dāvanām. Paldies 
bērnu vecākiem par saziedota-
jiem līdzekļiem, lai varētu iegā-
dāties nometnei nepieciešamos 
materiālus. Brāļu Skrindu Atašie-

nes vidusskolas direktorei Līgai 
Zalānei par jauko uzņemšanu un 
nodrošināšanu ar visu nepiecieša-
mo. Skolas tehniskajiem darbinie-
kiem Robertam un Raimondam 
par visām rūpēm, gan iekārtojot 
bērniem dzīvojamās telpas, gan 
sagatavojot dažādus materiālus 
pasākumiem, gan agri no rīta un 
vēlu vakarā kurinot dušas boileri 
un daudz ko citu. Skolas darbinie-
cēm, kas rūpējās par tīrību visās 
telpās. Visu Krustpils novada skolu 
vadībām un skolotājiem, palīdzot 
veikt organizatoriskās lietas pirms 
nometnes. Krustpils pamatskolas 
direktorei Vijai Stiebriņai par iein-
teresētību un rūpēm, lai nometne 
notiktu. Nometnes sponsoram 
SIA "JJ sistēmas"" valdes loceklim 

Jānim Laitānam, draudzes "Atklās-
me" kristiešiem par transporta pa-
kalpojumiem un ziedojumiem. 
Atašienes pagasta pārvaldniecei 
Ilonai Zalānei par sadarbību no-
metnes gaitā.

Un, protams, visiem nometnes 
darbiniekiem no Zasas, Kaibalas, 
Jēkabpils, Madonas un Vīpes par 
jūsu svētīgo darbu, darbojoties 
kopā ar bērniem, par pārsteigu-
miem.

Šis bija ļoti svētīgs laiks. Mēs 
jutām Dieva klātbūtni un rūpes 
jebkurā brīdī. 

Lai Dievs jūs visus bagātīgi 
svētī!

Nometnes vadītāja Krustpils 

pamatskolas skolotāja: 

Antra Laitāne

"Es esmu tik brīnišķi radīts" šogad Atašienē

Ainaviskā taku skriešanas seri-
āla Stirnu buks sezonas 2. posmā 
Smeceres silā Madonas apkārtnē 
27.maijā Krustpils novada pašval-
dības un SIA “DLLA" atbalstītā ko-
manda “Krokus" pilnā sastāvā no-
skrēja visas ieskaites distances, ko-
mandvērtējumā ierindojās 16. vie-
tā no 48 fi nišējušām komandām. 
Visgrūtākajā Lūša distancē, 31 km, 
fi niša gandarījumu guva Aija Ro-
gāle (7.vieta grupā) un Vladislavs 
Oļehnovičs (56.vieta grupā). Buka 
distanci, 21 km, sekmīgi veica Ieva 
Rogāle (25.vieta grupā), Līga Pakal-
na (56.vieta grupā) un Juris Grod-
nis (12.vieta grupā). Zaķu distancē 
Samantai Sonorai Kalniņai 2.vieta 
grupā, Pēterim Lazdiņam 6.vieta 
grupā un Raivim Ragainim 136.
vieta grupā. Ar ko šīs aizvadītās 
sacensības paliks atmiņā? Forša 
atmosfēra valdīja, Aronas pilskal-
na kāpums Lūšu distancē paņēma 
“uz izbrīnu", – jāpieturas pie zāles 
kumšķiem, lai uzkāptu, nenoripo-

tu atmuguriski lejā! Viscaur emo-
cijas, gan trasē, gan pēc fi niša, labs 
sacensību iekārtojums! Uzmundri-
nājumi no līdzjutējiem, fotogrā-
fi em un brīvprātīgajiem sacensību 
palīgiem! Trasi var raksturot kā iz-
aicinošu, – te trase bija skrienama, 
te vietām paskriet vispār nebija ie-
spējams. Daudz ritma maiņu. Beb-
ru alas, ūdenskritums, laipa, kas 
prasa labu līdzsvara izjūtu, grāvis, 
kam jālec pāri, jāveic labs lēciens... 
Garš kalna sprinta kāpums, kur 
arām smiltis – pārbaudījums kā-
jām. Karstumā brīžiem bija vēlme 
tikt līdz nākamajam dzirdināšanas 
punktam. Viss kopumā izdevies, 
bet komandas dalībniekam Gun-
taram gan šoreiz gadījās trauma, 
– arī tā kādreiz sportā gadās. Jā-
piezīmē, pēc sezonas divām pir-
majām kārtām komanda “Krokus" 
pēc punktu summas ir 17. vietā 
kopvērtējumā. 

Daži no “Krokus“ 
dalībniekiem jau 
izvēlējušies savu 
distanci Veclaice-
nes Korneti skrējie-
na kārtai, jo 1.jūlijā 
taku skrējienu seri-
āla trešais posms tā 
dalībniekus ievedīs 
Veclaicenes aizsargājamo ainavu 
apvidū! Šeit distances izveidotas 
 vēl garākas un kalnu netrūks! Lat-
vijas ziemeļaustrumos Alūksnes 
augstienes kalnainākajā daļā, ap-
mēram 180 km no galvaspilsētas 
Rīgas, Igaunijas pierobežā atrodas 
brīnišķīga vieta ar ezeriem, paugu-
riem, pļavām un mežiem. Vasaras 
šeit ir īsākas kā citur Latvijā, tāpēc 
tās ir sevišķi gaidītas un mīļas. 
Ziemas ir garākas un aukstākas, 
bagātākas ar sniegu. Šajā dabas 
aizsargājamā teritorijā, kas aptver 
Veclaicenes, Jaunlaicenes, Zieme-

ra un Apes pagastus dzīvo naivie, 
bet spītīgie malēnieši un lēnīgie, 
bet darbīgie igauņi.

“Ja kāds Jums bildīs, ka Latvi-
ja ir pelēka, tad aizsieniet viņam 
acis un apsēju noņemiet tikai, kad 
būsiet pie Peļļu gravām. Ticiet, ka 
visdrūmākajā sejā atdzīvosies pa-
tiesa sajūsma!" (A.Bergmanis). 

Ierakstiet zemāk redzamo sai-
ti, lai redzētu fragmentus no skrē-
jiena Smecerē: 
 https://www.youtube.com/
watch?v=hXaSwjMMWDI
 https://www.youtube.com/

watch?v=piRpgY7Vvgw 
 https://www.facebook.com/
stirnubuks.lv/videos/702923876
568013/?autoplay_reason=all_
page_organic_allowed&video_
container_type=0&video_cre-
ator_product_type=2&app_
id=121876164619130&live_vi-
deo_guests=0

Izmantojot 
http://www.stirnubuks.lv/ 

publicēto informāciju, rezultātus 

un personīgos iespaidus 

apkopoja Aija Rogāle, 

“Krokus" pārstāve

Skriešanas seriāla “Stirnu buks" sezonas 2. posms 
Smeceres silā
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MEDŅOS:
12.augustā, 
plkst. 9.00 
SPORTA SVĒTKI. 
Futbols, ģimeņu 
stafetes, individuālās 
sacensības. 
Vakarā zaļumballe.  

KŪKU PAGASTA 
BRĪVDABAS 
ESTRĀDĒ 
"MĀRDADZIS":
12.augustā, 
plkst. 20.00 
TDK „Zīlānietis” 15 no 60  
jubilejas koncerts
"Pērļu zvejnieki" 
plkst. 22.00 
zaļumballe.

18.augustā, 
plkst. 20.00 
Koncerts "Tu un Es"
koncertā uzstājās – 
DINĀRA RUDĀNE, 
ATIS IEVIŅŠ UN GRUPA 
COLTS, AIJA ANDREJEVA, 
ANTRA STAFECKA, ALEX 
(OPUS PRO SOLISTS), 
BUĶELIS, HARIJS ZARIŅŠ
un pavadošie mūziķi.

XII KŪKU PAGASTA 
SPORTA SPĒLES:
19.augustā, 
plkst. 10.00 
Ar nolikumu varēs 
iepazīties no 1.augusta 
Krustpils novada mājas 
lapā www.krustpils.lv, 
vai personīgi kultūras 
namā. 

MEŽĀRES 
PAGASTS: 
19.augustā, 
Sporta laukumā 
plkst. 13.00 
Mežāres pagasta 
sporta svētki
Mežāres KN 
plkst. 22.00 
 Atpūtas vakars

VĪPES KN:
26.augustā, 
plkst. 20.00 
Ballīte bērniem 

Mūža vakars krēslas 
spārniem
Tumsu auž un 
zvaigznes dedz.
Pāri gadiem aizgājušiem
Lielais miers nu sagšu 
sedz..
/Z.Purvs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE MŪŽĪBĀ 
AIZGĀJUŠIE IEDZĪVOTĀJI 

KĻAVIŅA ILGA 
24.01.1937.– 15.05.2017.

CVETKOVA IRĒNA 
03.05.1933.– 17.05.2017.

DUBROVSKA BĀRBALA 
27.02.1927.– 06.06.2017.

PARFENKOVA DAINA 
07.12.1936.– 03.07.2017.

NIEDRA LONIJA 
22.07.1931.– 04.07.2017.

LIDIJA AGAFONOVA 
06.04.1930.– 14.07.2017.

VIJA KUSIŅA 
01.04.1947.– 15.07.2017.

VALDIS DIMANTS 
19.02.1948.– 16.07.2017.

AIVARS KAMINSKIS 
24.12.1951.– 15.07.2017.

ANITA SMEĶE 
24.09.1959.– 16.07.2017.

STRANGATE ELEONORA 
20.04.1928.– 20.07.2017.

MEŅĢELE GENOVEFA 
01.09.1930.– 21.07.2017.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Tu esi kā mazs taurenīts, 
Vasaras puķu vidū.
Kā plaukstošs ziedu 
zariņš, 
Mātes prieks un saules 
stariņš.

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

TOMS
SAMANTA
LĀSMA
EMMA
MIRASLAVNA
KEITA
ARMĪNS JĀNIS
PATRĪCIJA
SOFIJA MARTA
LINDA

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

...tu visus šos gadus 
ar mani biji
sirds kopā ar 
sirdi kad sader
pār gadiem zied jasmīns 
un sirds melodija
plūst gaiši
skanot par to
ir gadi kā sapnis ja 
līdzās esam
tie visi – kā dimanti 
dzidri
gan sāpēs
gan priekos ar mani 
tu esi
tev pateicos svēti 
par to...
/I.Tora/

VALIJU un VALDI
OZOLIŅUS

sveicam Dimanta kāzu 
jubilejā!

Vēlam veselību, 
dzīvesprieku un daudzas 
saulainas vasaras !

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

AUGUSTĀAUGUSTĀ

Pasākumi AUGUSTĀ 
Krustpils novada bibliotēkās

VIETA DATUMS PASĀKUMS
Krustpils 
pagasta 
bibliotēka

26.augustā Pasākums pirmklasniekiem 
“Esmu pirmklasnieks"

Kūku
bibliotēka

10.augustā Sadarbībā ar biedrību “InSpe" Van-
das Podiņas rokdarbu darbnīca 
projekta "Aktīvs un veselīgs dzīves-
veids vecumdienās" ietvaros

augustā Sadarbībā ar biedrību “InSpe" 
brauciens uz Aglonu projekta 
"Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 
vecumdienās" ietvaros

26. augustā Atpūtas vakars kopā ar grupu 
«Airi». Aktīvāko lasītāju un 
apmeklētāju apbalvošana.

Zīlānu 
bibliotēka

20.augustā Vasaras noslēguma pasākums 
bērniem

Mežāres 
bibliotēka

augustā Informatīva izstāde “Tūrisms, 
ceļojumi, atpūta"

Antūžu 
bibliotēka

augustā Literatūras izstādes:
 Angļu rakstniecei 
Enidai Blaitonai – 120
 Rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam – 140

Medņu
bibliotēka

12.augustā Zolītes turnīrs

Vīpes
bibliotēka

No 1.augusta 
līdz gada 
beigām

Lasi un vērtē lasīšanas 
veicināšanas programmā “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2017"!

augustā Literatūras izstādes:
 “23. augusts – Baltijas ceļa 
gadadiena" 
 “Angļu rakstniecei Enidai 
Blaitonai – 120" 
 “Brazīliešu rakstniekam Paulu 
Koelju – 65" 
 “Rakstniekam Jānim 
Jaunsudrabiņam – 140"

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi Krustpils 
novada mājas lapā vai interesējieties novada bibliotēkās.

2.septembrī 
Atašienē
SPORTA DIENA 
“SPORTOJAM 
ATAŠIENĒ"
 Volejbols, 
 Triatlons, 
 Velo sacensības 
bērniem, 
 Loka šaušana, 
 Šautriņu mešana
 Makšķerēšana
 Basketbola 
metieni
 Lekšana ar 
lecamauklu
 Futbola sitieni 
vārtos
 Mešana mērķī
 Virves vilkšana
 Noslēguma 
stafete

Sacensības 
komandām un arī 
individuāli. 
Seko informācijai 
novada mājaslapā 
un citos 
sabiedriskajos 
portālos!

UZ TIKŠANOS 
ATAŠIENĒ!

Iegūsti vairāk informācijas par projekta sniegtajām 
iespējām, sazinoties ar Angelīnu Smirnovu
 65237628, 28311364

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību

Ja esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem  nemācies  nestrādā
 neapgūsti arodu  neesi reģistrēts NVA kā bezdabnieks

Tu vari > Apgūt jaunas prasmes
> Apmeklēt sev interesējošus kursus
> Iegūt jaunus kontaktus

Projekta īstenošanas termiņš – 2018. gada decembris


