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Šogad Krustpils novada 

svētki sākās saulgriežu noska-

ņās jau 21. jūnijā ar Krustpils 

novada auto – foto ralliju „Rul-

lē starojot”. Šajās sacensībās 

piedalījās 17 komandas un 

kopā bija 77 dalībnieki. Sa-

censību dalībnieki izbrauca 

dažādus objektus Kūku pa-

gastā un veica dažādus uzde-

vumus. Orientējoties pa Kūku 

pagastu, bija jāatrod 15 foto 

objekti, jāatmin sešas latviešu 

tautas mīklas un vēl papildus 

jāatmin krustvārdu mīkla. 

Kopā veicot visus uzdevumus 

varēja iegūt 124 punktus. 

Krustpils novada svētku 

auto – foto sacensības atbals-

tīja atrakciju parks „ABpark” 

un uzvarētājiem bija iespēja 

iegūt septiņas ieejas biļetes 

atrakciju parkā. Šo galveno 

balvu ieguva komanda „4Z 

Team” un otrajā vietā – mei-

tenes no komandas „LC Būve”. 

Skaitot punktus, tiesnešiem 

izveidojās nebijis gadījums ar 

3. vietas ieguvējiem un trešo 

vietu savā starpā dalīja divas 

komandas – „Dižie orientie-

risti” un „Stirna”. Paldies jums 

visiem!! 

Vakars turpinājās ar Saul-

griežu sagaidīšanu un svinē-

šanu Asotes pilskalnā. Maģis-

kuma ieskauti, pinām vaina-

gus, dziedājām un sajutām 

vasaras pilnbriedu! 

Krustpils novada svētku 

kulminācijas diena bija 22. 

jūnijs. Rīts sākās ar Zīlānu 

ciemata iedzīvotāju modinā-

šanu ar skaistu, izrotātu auto-

mobiļu parādi. Novada bērnu 

amatiermākslas kolektīvi ar 

skanīgām balstiņām, ņipriem 

deju soļiem un starojošām 

acīm ieskandināja Kūku pa-

gasta brīvdabas estrādi „Mār-

dadzis”. Pēc tam bērnus sa-

viļņoja skaistie priekšnesumi 

un līdzdarbošanās ar radošo 

apvienību „Pasaku Nams”. 

Dienas vidū kendamas un 

rokmūzikas mīļus aizrautīgā 

virpulī ierāva jauniešu rok-

grupa „Marlēna” no Rīgas un 

kendamas veikala shopo.lv 
puiši ar veiklo roku, līdzsvara 

meistarību un koka bumbu 

virtuozitāti. Malači, vietējie 

kendamas pratēji – jūsu bija 

gana daudz! Paralēli atrakci-

jām un priekšnesumiem Mār-

dadža estrādē, turpat blakus, 

pie Kūku pagasta pārvaldes, 

ikviens varēja baudīt mākslas 

burvību un muzikālus uzve-

dumus. 

Vakarā varējām aizrautīgi 

vērot novada amatierteātru 

un pašdarbnieku kolektīvu 

aizraujošo dziesmu un deju 

uzvedumu „Skroderdienas 

Silmačos”. 

Svētku kūkas gardākais 

kumoss bija krāšņais dzies-

mu duelis ar Baibu Sipenieci 

Gavari, Uldi Marhileviču, Nor-

mundu Jakušonoku un nova-

da dziedošām personībām. 

Savukārt pēc tam līksmojām 

ballē, par kuru ne tikai vietējie, 

bet arī novada ciemiņi bijuši 

lielā sajūsmā! 

Lai svētku aktivitātes varē-

tu notikt, tika strādāts  vairā-

ku mēnešu garumā, pielikts 

daudz pūļu, lietas asaras un 

sviedri, saskaņoti viedok-

ļi, pārliecināti neticīgie 

un veiktas daudzas citas 

darbības. Par to lielais 

paldies svētku organi-

zatoriem un dalībniekiem, 

sponsoriem un atbalstītājiem! 

Paldies visiem svētku apmek-

lētājiem, kuri visas dienas ga-

rumā bija kopā ar mums! 

LIELU PALDIES par 
ieguldījumu svētku 
radīšanā pelnījuši:

Kūku pagasta kultūras 
darba organizatore un 
galvenā svētku burve: 
Dace Braune

Kūku pagasta pārval-
de: Dzintars Kalniņš, Vilma 

Kalniņa, Jolanta Ābele, Iveta 

Turkina, Valdis Gavars, Juris 

Avsjukevičs, Leokādija Zalāne, 

Dzintars Skalbe

Krustpils novada bib-
liotekāri: Rita Pastare, Inese 

Daukste-Sproģe, Līga Vīksna, 

Jānis Pastars, Liene Anteviča, 

Sarma Lazdiņa, Gita Elksnīte, 

Daiga Beinaroviča, Anna Laz-

dāne

Krustpils novada kul-
tūras darba organizatori: 
Kristīna Zvirbule, Vēsma Tur-

kopole, Anita Ozoliņa, Anita 

Ruliete, Jūlija Orlova, Krustpils 

novada kultūras darba koor-

dinatore Ramona Kristvalde

Krustpils novada apvie-
notais aktieru ansamblis 

R. Blaumaņa   „Skro -
derdienām Silma-
čos”: Anna Baklāne, 

Atis Eglītis, Madara 

Bicāne, Edgars Tur-

kopolis, Silvestrs Eglī-

tis, Mārtiņš Zeps, Līga 

Beinaroviča, Rolands 

Laguns, Valters Dzelme, Beni-

ta Dzelme, Kristīna Zvirbule, 

Astrīda Dutkeviča, Aiga Lukja-

nova, Aigars Svencis

Režisore Aija Rancova 

un iesaistītie pašdarbības ko-

lektīvi –   Atašienes JDK „Zvir-

buļi”, vadītāja Madara Paegle;   

Kūku VPDK „Zīlānietis”, vadītājs 

Ilmārs Dreļs; Atašienes sievie-

šu deju kopa  „Dance”, vadī-

tājas Rudīte Beinaroviča un 

Dace Broka; Mežāres sieviešu 

deju kopa „Kamenes”, vadītāja 

Ineta Gādmane; Kūku pagas-

ta vokālais ansamblis „Mini-

ma”, vadītāja Maija Kondrāte; 

Vīpes vokālais ansamblis 

„Dimda”, vadītāja Emīija Balo-

de; kā arī Variešu vokālais an-

samblis „Malduguns”,  vadītāja 

Iveta Bērziņa

Dziesmu dueļa vadītā-
ji:  Baiba Sipeniece-Gavare, 

Uldis Marhilevičs, Normunds 

Jakušonoks, kā arī pavadošā 

grupa un menedžeris Sandis 

Mohovikovs

Novada dziedošās per-
sonības – Elita Karāne, Aivars 

Cimbulis, Aija Vetere, Zane 

Rutkovska, Guntis Beniņš, Il-

mārs Dreļs, Kornēlija Brūniņa, 

Aiva Ivanova, Andis Bramanis, 

Emīlija Balode, Ligita Krūmiņa, 

Inita Beinaroviča

Kā arī apvienotais nova-

da koris – Krustpils novada 

koris „Luste”, diriģente Maija 

Kondrāte, Kūku pagas-

ta vokālais ansamblis 

„Minima”, vadītāja Maija 

Kondrāte; Vīpes vokālais 

ansamblis „Dimda”, vadītāja 

Emīija Balode; kā arī Variešu 

vokālais ansamblis „Maldu-

guns”, vadītāja Iveta Bērziņa

Vīpes bērnu vokālais an-

samblis „Zili Brīnumi” un Kūku 

pagasta bērnu vokālais an-

samblis „Blēņas un pigori”, to 

vadītāja Inna Kokmane   

Krustpils novada pagas-
tu pārvalžu vadītāji: Andra 

Munce, Ilona Šeinova, Nadež-

da Mitrofanova, Ilona Zalāne 

un Andris Naidovskis

Krustpils novada sa-
biedrisko attiecību speciā-
liste Monika Kauranena

Biedrības „Silta sirds”   
vadītāja Mārīte Pole

Rīgas radošā apvienī-
ba „Pasaku Nams”, vadītāja 

Baiba Smiltiņa

Rīgas kendamas vei-
kals Shopo.lv un turnīra or-

ganizators Didzis

DJ Jānis Balodis
Foto un video meistari
Paldies arī katram no jums, 

kas ieradās svētku pasāku-

mos, piedalījās aktivitātēs un 

atbalstīja! Lai nākamie svētki 

tik pat krāšņi, sirsnīgi un izde-

vušies! Uz tikšanos nākamajos 

Krustpils novada svētkos  Vī-

pes pagastā!

Informāciju apkopoja: Sa-
biedrisko attiecību speciālis-

te Monika Kauranena
Foto: Andris Kļaviņš 

Aizvadīti desmitie Krustpils novada svētki! 
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 IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Palīdzības saņemšanai ārpus sociālā dienesta 
un bāriņ  esas darba laika jāzvana dienes  em, 
kuri nodrošina palīdzību iedzīvotājiem 
strādājot režīmā – 24 stundas diennak  , 7 
dienas nedēļā.
Valsts policijai jāzvana pa tālruni 110
Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 
pa tālruni 113 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils 

novada pašvaldības domes 

2019. gada 19. jūnija lēmu-

mu (sēdes protokols Nr. 7., 8. 

punkts)

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 2. punktu, 21. pan-

ta pirmās daļas 2. punktu, 41. 

panta 1. punktu, likumu „Par 

pašvaldību  budžetiem”, liku-

mu „Par valsts budžetu 2019. 

gadam”

Noteikumi nosaka nova-

da pašvaldībai aprēķināto 

nodokļu, no pašvaldību fi -

nanšu izlīdzināšanas fonda 

dotāciju, mērķa dotāciju no 

valsts budžeta, sadalījumu 

novada pašvaldības funkciju 

veikšanai un norēķiniem ar 

citu pilsētu un novadu paš-

valdībām.

Veikt grozījumus izsakot 

šādā redakcijā:

I daļa „Krustpils 
novada 
pašvaldības 
pamatbudžets 
2019. gadam”

1.  Apstiprināt novada 

pašvaldības pamatbudžetu 

2019. gadam ieņēmumos 

8 671 726 EUR.

2. Apstiprināt novada 

pašvaldības pamatbudže-

tu 2019. gadam izdevumos 

9 616 518 EUR.

3. Apstiprināt plānoto aiz-

ņēmumu apmēru 604 989 

EUR.

II daļa „Krustpils 
novada pašvaldī-
bas speciālais bu-
džets 2019. gadam”

1. Apstiprināt novada paš-

valdības speciālo budžetu 

2019. gadam ieņēmumos 

1 056 903 EUR.

2. Apstiprināt novada 

pašvaldības speciālo budže-

tu 2019. gadam izdevumos 

1 345 200 EUR.

3. Apstiprināt plānoto aiz-

ņēmumu apmēru – 12 261 

EUR.

Domes priekšsēdētāja 
vietniece: Kornēlija Brūniņa

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/6 
„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 
20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2019/2 
„Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam””

Šī gada 7. jūnijā Krustpils 

novada pašvaldībā viesojās 

Vitebskas apgabala sadrau-

dzības pilsētas Miori rajona 

delegācija.

Vizītes laikā viesi tika iepa-

zīstināti ar Krustpils novada 

administratīvo sistēmu, pa-

gastiem, projektiem, kultūru 

u.c. jomām. Ierodoties de-

legācijai, sākotnēji domes 

izpilddirektors Raimonds 

Spēks īsā prezentācijā pa-

stāstīja par Krustpils novadu, 

vēlāk delegācija devās uz Va-

riešu pagastu. Tur delegāciju 

sagaidīja pagasta pārvaldes 

vadītājs Andris Naidovskis 

un Variešu sākumskolas di-

rektore Aija Rogāle. Viesiem 

tika izrādītas skaistās skoliņas 

telpas, sniegts īpašs skolēnu 

koncerts. Pēc tam no Varie-

šiem delegācija devās uz 

Baļotes ezera pludmali, kurā 

Vides un aizsardzības dienes-

ta vīri delegāciju iepazīstināja 

ar mūsu novada aktivitātēm 

uz ūdens, dabas aizsardzības 

pasākumiem un dalījās pie-

redzē. Delegācijas viesi tika 

izvizināti arī pa Baļotes ezeru 

ar motorlaivu un ūdensmo-

ci. Pēc tam delegācija devās 

uz Kūku pagastu. Delegāci-

ja tika iepazīstināta ar Vecās 

Sūnu skolas sporta laukumu, 

Kūku bibliotēkas nozīmi no-

vada cilvēku dzīvē, satiksmes 

laukumu bērniem. Pēcpus-

dienā delegācija apmeklēja 

Mežāres pagastu, kurā viesus 

sagaidīja Mežāres pagasta 

pārvaldes vadītāja Nadežda 

Mitrofanova, kura iepazīsti-

nāja ar pagasta doktorātu un 

kultūras namu. Viesiem tika 

sniegts īss koncerts un aicinā-

jums dejot līdzi.

Vizītes noslēgumā viesi ap-

meklēja Vīpes pagastu, kurā 

izbaudīja bērnības atmiņas, 

sportojot jaunajā Vīpes sporta 

laukumā. Turpat blakus Vīpē 

tika apmeklēts arī amatniecī-

bas centrs „Māzers„, kas dele-

gācijas viesiem īpaši sagādājis 

pārsteigumiem pilnu vizītes 

noslēgumu. Braucot uz Jē-

kabpils pusi, viesi tika iepazīs-

tināti arī ar novada lepnumu 

– Laukezeru. 

Sadraudzības pilsētas Mio-

ri delegācijas pārstāvji atzina 

prieku un lepnumu par kopē-

jo sadarbību. Vizītes noslēgu-

mā Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

uzaicināja sadraudzības pil-

sētas pārstāvjus kopā ar kādu 

no kolektīviem apmeklēt 

Krustpils novadu jau pavisam 

drīz, 28. jūlijā, kad Krustpils 

novadā notiks Annas un Jēka-

ba diena Atašienes pagastā. 

Delegācija apstiprināja ieraša-

nos un pauda patiesu prieku 

par uzaicinājumu, uz ko atbil-

dēja ar aicinājumu atkārtoti 

pie viņiem doties rudenī, kad 

Vitebskas apgabala Miori ra-

jonā notiek dzērvju un dzēr-

veņu svētki. 

Jau iepriekš tika ziņots, 

ka 2018. gada  16. septem-

brī, Miori pilsētā, Baltkrievijā, 

tika parakstīta vienošanās 

par sadarbību starp Krustpils 

novada pašvaldību un Viteb-

skas apgabala Miori rajonu. 

Svinīgā ceremonijā to paraks-

tīja Krustpils novada domes 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, 

izpilddirektors Raimonds 

Spēks un Miori rajona depu-

tātu padomes priekšsēdētāja 

Marija Banifatova un izpildko-

mitejas priekšsēdētājs Igors 

Kuznecovs. Vizītes laikā Krust-

pils novada domes pārstāvji 

tika iepazīstināti ar Miori pilsē-

tas struktūru, dzīvi pašvaldībā, 

iedzīvotājiem pieejamajiem 

pakalpojumiem, paveikto te-

ritorijas labiekārtošanā, vides 

aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, 

sportā, sociālajā jomā. Miori 

atrodas Vitebskas apgabalā, 

tikai teju 200 km attālumā no 

Jēkabpils. Tajā dzīvo aptuveni 

20 tūkstoši cilvēku. 

 Informāciju sagatavoja:
Monika Kauranena

Krustpils novada 
pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Baltkrievijas Republikas sadraudzības 
pilsētas Miori delegācija viesojas 
Krustpils novadā

IZSOLE
Krustpils novada pašval-

dība pārdod atklātā mutis-

kā izsolē ar augšupejošu 

soli šādus īpašumus:

1. dzīvokli Nr. 11 mājā 

„Kūkas Nr.1”, Kūkas, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, 

sākumcena 1200 EUR;

2. dzīvokli Nr. 20 mājā 

„Kūkas Nr.4”, Kūkas, Kūku 

pagas tā, Krustpils novadā, 

sākumcena 920 EUR;

Izsole notiks 2019. gada 

8. augustā, plkst. 10.00, 

Krustpils novada domes 

ēkā, sanāksmju zālē A7, Rī-

gas ielā 150A, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 

65237625, ar izsoles noli-

kumu var iepazīties tīmekļa 

vietnē: http://www.krust-

pils.lv

 Krustpils novada pašval-

dība ir īstenojusi projektu 

Nr. 18–05–A00702–000086 

„Pašvaldības grants ceļa 1–14 

Prodsala – Uģērnieki 1,30 km 

pārbūve Krustpils novada 

Krustpils pagastā”.

Pārbūvējot ceļa Krustpils 

pagasta pārvaldes grants 

ceļa 1–14 Prodsala – Uģer-

nieki posmu no Pk 0,00 līdz 

Pk 1,24 tika noņemts uzau-

gums ceļa nomalēm, veikti 

ceļa klātnes pārbūves darbi, 

izveidota grāvju sistēma lie-

tus ūdens novadīšanai, uz-

stādītas caurtekas, veikti ar 

saistvielām nesaistītas kons-

truktīvās kārtas brauktuvei 

izbūves darbi, izbūvētas no-

brauktuves uz nekustama-

jiem īpašumiem gar ceļu. 

Objekts nodots ekspluatācijā 

2019. gada 10. jūnijā.

Atbilstoši iepirkuma rezul-

tātiem ceļa pārbūves darbus 

veica SIA „Ošukalns”, būvuz-

raudzību nodrošināja SIA 

„RoadLat”, autoruzraudzību – 

SIA „K-RDB”. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 79699,19 

EUR, tajā skaitā ELFLA fi nan-

sējums – 72722,85 EUR.

Informāciju sagatavoja: 
Krustpils novada 

pašvaldības Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja 

Vita Salmiņa
Tālr.26183839, e-pasts:

 vita.salmina@krustpils.lv

Pabeigti ceļa Krustpils pagastā 
pārbūves darbi

 ATBILDĪGIE DARBINIEKI PAR 
PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU 
UZTURĒŠANU

PAGASTS ATBILDĪGAIS 
DARBINIEKS TĀLRUNIS

Atašienes pagastā Pēteris Gravāns 20288063
Krustpils pagastā Sandijs Kuzmins 26383469

Kūku pagastā Dzintars Kalniņš 26139764
Mežāres pagastā Valērijs Indāns 29182143
Variešu pagastā Dace Vītola 20288067
Vīpes pagastā Juris Puriškevičs 29278541

KAPUSVĒTKI KRUSTPILS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS KAPSĒTĀS
Variešu pagasta kapsētās
• 6. jūlijs Baltgalvju kapos plkst. 10.00, Rusuļu kapos plkst. 11.30
• 20. jūlijs Antūžu kapos plkst. 10.00, Bauru kapos plkst. 11.30

Krustpils pagasta kapsētās
• 6. jūlijs Irbenieku kapos plkst. 14.30, Ķaupu kapos plkst. 16.00
• 27. jūlijs Grīvas kapos plkst. 15.00
• 17. augusts Melderu kapos plkst. 15.00

Mežāres pagasta kapsētās 
• 7. jūlijs Gobiņu kapos plkst. 14.00, Ratīšu kapos plkst. 15.30

Vīpes pagasta kapsētās
• 21. jūlijs Māsānu kapos plkst. 14.00, Ezerķiķauku kapos plkst. 15.30 

Kūku pagasta kapsētās 
ar Krustpils ev. luteriskās draudzes mācītāju Ēvaldu Bērziņu.
• 13. jūlijā Skramānu kapos plkst. 13.00, Sūnu kapos plkst. 11.30; 
                 Kondrātu kapos plkst. 13.00, Catlakšu kapos plkst. 14.30
• 14. jūlijā Smanu kapos plkst. 14.00 /M. Plāte/, Ķuncu kapos plkst. 16.30
• 20. jūlijā Pupenu kapos plkst. 13.30, Dēļdruvu kapos plkst. 15.00
• 21. jūlijā Dreimaņu kapos plkst. 17.00

Atašienes pagasta kapsētās 
• 28. jūlijā Atašienes kapos plkst. 13.00 
               (Sv. mise ar prāvestu Viktoru Nagli  Atašienes baznīcā plkst.11.00)
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Katru gadu, atbilstoši paš-

valdības budžeta iespējām, 

noteikta fi nanšu līdzekļu daļa 

tiek atvēlēta pašvaldības ielu 

apgaismojuma ierīkošanai 

novada ciemos. Arī šogad 

Krustpils novada pašvaldība 

iegulda lielus fi nanšu līdzek-

ļus un darbu apgaismojuma 

ierīkošanai novada ciemos. 

Par apgaismojumu 
Kūku pagastā

• Zīlānu ciems
Pagājušā gadā tika veikta 

apgaismojuma ierīkošana Zī-

lānu ciemā, 1. kārta – Avotu 

un Meldru ielās. Apgaismo-

juma ierīkošanas būvniecības 

darbus saskaņā ar iepirkumu 

Nr. KNP 2018/22 veica būvuz-

ņēmējs SIA „ENC Latvia”. Savu-

kārt, šogad tika veikta apgais-

mojuma ierīkošana Zīlānu 

ciemā, 2. kārta, uzstādot LED 

tipa gaismekļus Sarmas un 

Dārzupītes ielās. Būvniecības 

darbus saskaņā ar iepirkumu 

Nr. KNP 2019/9 veica būvuz-

ņēmējs SIA „Kvēle”. Kopumā 

Zīlānu ciemā – Avotu, Meldru, 

Sarmas un Dārzupītes ielās 

tika uzstādīti 40 LED tehnolo-

ģiju gaismekļi. 

• Jaunās muižas ciems
 Ar ELFLA atbalstu un paš-

valdības līdzfi nansējumu šo-

gad apgaismojums tika izbū-

vēts arī Jaunās muižas ciemā, 

uzstādot 7 LED tipa gaismek-

ļus. Būvniecības darbus saska-

ņā ar tirgus izpētes aptaujas 

rezultātiem veica būvuzņē-

mējs SIA „Hanza – elektro”. 

• Kūku ciems
Šī gada jūnijā tika pabeig-

ta tehniskās dokumentāci-

jas izstrāde apgaismojuma 

ierīkošanai Krustpils novada 

Kūku ciemā. Būvprojekts tika 

apstiprināts Krustpils novada 

būvvaldē. Šobrīd ir noslēdzies 

iepirkums būvdarbu veikša-

nai apgaismojuma ierīkoša-

nai Kūku pagastā. Kopumā 

tiks uzstādīti 21 ielu LED teh-

noloģiju gaismekļi un 8 parka 

gaismekļi. 

Par apgaismojumu 
Vīpes pagastā

• Vīpes ciems
Šī gada jūnijā tika pa-

beigta tehniskās doku-

mentācijas izstrāde ap-

gaismojuma ierīkošanai 

Krustpils novada Vīpes 

ciemā. Būvprojekts tika ap-

stiprināts Krustpils novada 

būvvaldē. Drīzumā atbil-

stoši Publisko iepirkumu li-

kumam tiks sludināts iepir-

kums būvniecības darbu 

veikšanai. Kopumā Vīpes 

ciemā tiks uzstādīti 33 LED 

tehnoloģiju gaismekļi. 

 

Par apgaismojumu 
Variešu pagastā

• Antūžu un Medņu ciems
Arī Antūžu un Medņu cie-

mā šogad Krustpils novada 

pašvaldība savu fi nanšu lī-

dzekļu iespēju robežās plāno 

ierīkot apgaismojumu. Katrā 

ciemā tiks uzstādītas 3 LED 

tehnoloģiju gaismekļi. 

Krustpils novada pašvaldī-

ba uzstāda energoefektīvus 

LED gaismekļus, tādējādi 

samazinot esošo elektrības 

patēriņu un uzlabojot ap-

gaismojuma infrastruktūras 

tehnisko stāvokli Krustpils 

novadā. 

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa
tamara.latiseva@krustpils.lv 

Par apgaismojuma ierīkošanu 
Krustpils novada ciemos

Prasības 
pretendentiem: 

1. pretendentam nav Izglī-

tības likumā un Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā noteiktie 

ierobežojumi strādāt par pe-

dagogu; 

2. augstākā pedagoģiskā 

izglītība vai augstākā izglītība 

un apgūta akreditēta prog-

ramma pedagoģijā ar nepie-

ciešamo kvalifi kāciju atbil-

stoši Izglītības likumā un Mi-

nistru kabineta noteikumos 

par pedagogiem nepiecieša-

mo izglītību un profesionālo 

kvalifi kāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību; 

3. valsts valodas prasme 

augstākajā līmenī atbilstoši 

Valsts valodas likuma pra-

sībām un vismaz vienas Ei-

ropas Savienības ofi ciālās 

valodas prasme profesionā-

lajai darbībai nepieciešamajā 

apjomā; 

4. vismaz piecu gadu pe-

dagoģiskā darba pieredze 

izglītības jomā vai izglītības 

vadības darbā, 

5. prasmes darbā ar dato-

ru, 

6. zināšanas vadības darba 

organizēšanas metodikā, 

7. zināšanas izglītības sa-

tura un attīstības jautājumos 

8. labas komunikāciju, sa-

darbības, valodas un publis-

kās runas prasmes.

9. Pretendentam vēlama 

pieredze projektu vadīšanā 

un prasme vadīt automašīnu 

(B kategorijas autovadītāja 

apliecība).

Galvenie 
pienākumi:

1. nodrošināt iestādes 

darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu, iestādes no-

likuma, Krustpils novada do-

mes lēmumu un rīkojumu, 

Krustpils novada pašvaldības 

rīkojumu un metodisko ietei-

kumu ievērošanu;

2. nodrošināt iestādes in-

telektuālo, fi nanšu un ma-

teriālo līdzekļu efektīvu un 

racionālu izmantošanu;

3. nodrošināt iestādes iek-

šējo kārtību reglamentējošo 

dokumentu sagatavošanu, 

apstiprināšanu un izpildi, no-

drošināt iestādes darba laika 

ievērošanu;

4. sagatavot un iesniegt 

Krustpils novada pašvaldībai 

iestādes budžeta pieprasī-

jumu, slēgt nepieciešamos 

saimnieciskos līgumus ap-

stiprinātā budžeta ietvaros;

5. dokumentēt un analizēt 

iestādes izglītojošo un saim-

niecisko darbību, izstrādāt 

perspektīvās attīstības prog-

rammas, nodrošināt iestādes 

lietvedību;

6. vadīt iestādes un tās 

darbinieku darbību, saskaņā 

ar LR izglītības jomu regla-

mentējošo normatīvo aktu 

prasībām, nodrošināt iestādi 

ar atbilstošas kvalifi kācijas 

pedagogiem un darbinie-

kiem;

7. saskaņā ar Darba likuma 

nosacījumiem pieņemt un 

atbrīvot iestādes darbinie-

kus, noteikt darbinieku ama-

ta pienākumus, tiesības un 

atbildības pakāpi; sagatavot 

darbinieku amata aprakstus, 

novērtēt darbinieku darba 

kvalitāti; noteikt iestādes 

darbinieku darba samaksu 

saskaņā ar spēkā esošo nor-

matīvo aktu nosacījumiem;

8. nodrošināt vispārējās 

izglītības programmu īste-

nošanu, nodrošināt izglītības 

programmu izstrādi, licencē-

šanu un īstenošanu;

9. Nodrošināt Izglītības 

likuma, Vispārējās izglītības 

likuma, LR Ministru kabineta 

noteikumu un citu normatī-

vo aktu izpildi, Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Krustpils 

novada domes izdoto nor-

matīvo aktu ievērošanu un 

izpildi iestādē;

10. pildīt citus Latvijas Re-

publikas normatīvajos aktos 

noteiktos izglītības iestādes 

vadītāja pienākumus, Krust-

pils novada domes lēmu-

mus, ar domes priekšsēdē-

tāja rīkojumu, pašvaldības 

izpilddirektora vai Jēkabpils 

novada izglītības un kultūras 

pārvaldes norādījumos uzlik-

tos pienākumus.

Piedāvājam:
1. Stabilu atalgojumu, so-

ciālās garantijas;

2. Profesionālās pilnveides 

iespējas;

3. Mēnešalgu EUR 

1050,00  pirms nodokļu no-

maksas.

Ar konkursa nolikumu var 

iepazīties pašvaldības mājas 

lapā  www.krustpils.lv  sadaļā 

„vakances”  vai Krustpils no-

vada pašvaldībā Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī kab.Nr.30. 

Pretendentam 
iesniedzamie 
dokumenti:

1. iesniegums; 

2. motivācijas vēstule; 

3. izglītības iestādes attīstī-

bas vīzija; 

4. dzīves apraksts (CV), 

5. izglītību un kvalifi kāciju 

apliecinošu dokumentu ko-

pijas; 

6. izziņa, ka uz pretenden-

tam nav Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības li-

kumā noteiktie ierobežojumi 

strādāt par pedagogu, 

7. valsts valodas prasmi 

apliecinoša dokumenta ap-

liecināta kopija, kas apliecina, 

ka pretendents prot valsts 

valodu augstākajā līmenī 

(izņemot personas, kuras ie-

guvušas pamata, vidējo vai 

augstāko izglītību akredi-

tētās programmas latviešu 

valodā), 

Dokumentus iesniegt līdz 

2019. gada 12.jūlijam plkst. 

15.00 (ieskaitot) uz aploks-

nes vai elektroniskās vēstules 

tēmā norādot „Konkursam 

uz Sūnu pamatskolas direk-

tora amatu”. 

1. personīgi slēgtā aploks-

nē Krustpils novada domē, 

Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, 

darba laikā, LV – 5202, 

2. nosūtot ar drošu elek-

tronisko parakstu parakstītu 

dokumentu uz e-pastu no-

vads@krustpils.lv 

Uzziņas pa tālruni 

65237635; 27864336

Pamatojoties uz Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu (Ei-

ropas Parlamenta un Pado-

mes regula (ES) 2016/679) 

Krustpils novada pašvaldība 

informē, ka Jūsu pieteikuma 

dokumentos norādītie per-

sonas dati tiks apstrādāti, lai 

nodrošinātu tikai personāla 

atlases norisi.

Iepriekš minētās Jūsu per-

sonas datu apstrādes pārzi-

nis ir Krustpils novada pašval-

dība, reģ. nr. 90009118116, 

kontaktinformācija: Rīgas ielā 

150A, Jēkabpilī. 

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116) izsludina pieteikšanos uz vakanto
SŪNU PAMATSKOLAS DIREKTORA AMATU
Vakance no 2019. gada 26. augusta (profesiju klasifi katora kods 1345 08)

Krustpils novada Annas un Jēkaba diena
un IV folkloras kopu saiets „Atašīnis suseklis”
27. – 28. jūlijs 2019.gads Atašienē

 28.jūlijā 
10.00 – Atašienes baznīcā Sv. Mise Annas dienu ievadot
11.30 – Annas un Jēkaba dienas atklāšana 

* Annas dienas  rdziņš – visas dienas garumā 
   (Aicinā   visi pirkt un pārdot gribētāji)
* radošās darbnīcas
* Annu un Jēkabu reģistrācija – visa dienas garumā

12.00 – „Kulinārais fes  vāls 2019”
13.00 – Dziesmu un deju spēle „Dziedāju, dancoju visu siena laiciņu” – 
              piedalās DA „Pērle” (Rīga), DK „Rits” (Rīga)
14.20 – Krustpils novada sakoptāko sētu 
              saimnieku un saimnieču godināšana
15.00 – Koncerts „Atašīnis suseklis”

Viesojas baltkrievu folkloras kopa un citas folkloras kopas no 
dažādiem Latvijas novadiem

 * Annu un Jēkabu godināšana
 * Radošās darbnīcas, umurkumurs, sacensības, izjādes ar zirgiem
 * Annas dienas zupas baudīšana

 19.00 – Brīvdabas izrāde A.Brigadere „Lielais loms”
Režisori: Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. Lomās: 
Ar  s Drozdovs, Romāns Bargais, Evija Skulte, Voldemārs Šoriņš, 
Indra Burkovska, Raimonda Vazdika, Ance Kukule, Aīda Ozoliņa, 
Dace Makovska, Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška, 
horeagrāfe Raimonda Vazdika, producente Aīda Ozoliņa

22.00 – Zaļumballe kopā ar grupu „Zelta JAUDA”

 28.jūlijā 
11.00 Atašienes baznīcā – Sv. Mise – Annas dienu noslēdzot
13.00 Kapusvētki Atašienes kapos

Vairāk sekot www.krustpils.lv 
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Ja bērns strādā 
mācību gada laikā

Saskaņā ar Darba likuma 

37. panta defi nīciju:  (..) bērns 

šā likuma izpratnē ir persona, 

kura ir jaunāka par 15 gadiem 

vai kura līdz 18 gadu vecuma 

sasniegšanai turpina iegūt 

pamatizglītību (..), bet pus-

audzis – ir persona vecumā 

no 15 līdz 18 gadiem, kura 

nav uzskatāma par bērnu šā 

panta pirmās daļas izpratnē 

(..). Parasti minētās personas 

tiek ierakstītas viena no savu 

vecāku nodokļa grāmatiņā 

kā apgādājamās. Savukārt ap-

gādniekiem svarīgi zināt no-

teikumus, kuriem iestājoties 

apgādība tiek saglabāta, bet 

kuros gadījumos – pārtraukta.

Tiem vecākiem, kuru bērni, 

kas mācās vispārējās, profe-

sionālās, augstākās vai speciā-

lās izglītības iestādē (izglītoja-

mie līdz 19 gadu vecumam) 

vienlaikus ar mācībām strādā 

mācību gada laikā, jāņem 

vērā, ka bērna atrašanās ve-

cāka apgādībā tiek pārtraukta 

automātiski – tiklīdz skolēns 

uzsācis darba attiecības (ne-

atkarīgi no slodzes). Par no-

darbinātības faktu Valsts ieņē-

mumu dienestam (VID) kļūst 

zināms, saņemot informāciju 

Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmā (EDS): ziņas par darba 

ņēmēju (viņu bērnu) kustību.

Savukārt pēc tam, kad 

skolēns pārtraucis strādāt, 

vecākiem  pašiem bērns jā-
atjauno apgādībā, atzīmējot 

EDS bērnu kā apgādājamo 

personu, sākot ar noteiktu 

datumu. VID pārbauda un ak-

ceptē apgādību.

Ja bērns strādā 
vasaras brīvlaikā

Cita kārtība veidojas si-

tuācijā, kad bērns strādā  ti-
kai  vasaras mēnešos, proti, 

no 1. jūnija līdz 31. augustam. 

Pirmkārt, vecākiem ir tiesības 

saglabāt nodokļa atviegloju-

mu par bērnu, kurš ir vecumā 

līdz 19 gadiem un mācās vis-

pārējās, profesionālās, augstā-

kās vai speciālās izglītības ies-

tādē. Tātad, neskatoties uz to, 

ka arī par šādu bērnu darba 

devējs sūtīs VID informāciju 

(ziņas) par jauno darba ņēmē-

ju, apgādība vasaras brīvlaika 

periodā netiks pārtraukta.

Kā VID saņem 
informāciju par 
tiem, kas mācās

Informāciju par bērniem, 

kas turpina mācīties vispārē-

jās, profesionālās, augstākās 

vai speciālās izglītības iestā-

dē, katra mēneša 1. datumā 

saņem VID no Izglītības un 

zinātnes ministrijas:

Izglītības un zinātnes mi-

nistrija katra mēneša pirmajā 

datumā Valsts ieņēmumu 

dienestam elektroniski nosū-

ta informāciju par iepriekšējo 

mēnesi – par visām perso-

nām līdz 24 gadu vecumam, 

kuras iegūst vispārējo, profe-

sionālo, augstāko vai speciālo 

izglītību, norādot personas – 

izglītojamā – vārdu, uzvārdu, 

personas kodu un datumu, 

kad persona uzņemta vai 

atskaitīta no mācībām vis-

pārējās izglītības iestādē vai 

studijām profesionālās, aug-

stākās vai speciālās izglītības 

iestādē (IIN likuma 19. panta 

10.1 daļa).

Attiecībā uz bērnu (izglīto-

jamo līdz 19 gadu vecumam), 

kurš strādās  tikai vasaras 
brīvlaikā  (no 1.  jūnija līdz 

31.  augustam), vecākam al-

gas nodokļa grāmatiņā  nav 
jāsvītro  ieraksts par bērnu 

kā apgādājamo, un atrašanās 

vecāka apgādībā netiek pār-

traukta automātiski.

Vecākam saglabājas at-

vieglojums par apgādībā eso-

šu personu 230 eiro  mēnesī, 

un bērnam vasaras brīvlaika 

darba laikā tiek piemērots VID 

prognozētais neapliekamais 

minimums mēnesī, izņemot 

gadījumu, ja bērns strādā pie 

mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātāja.

Vai ir jāsaņem 
algas nodokļa 
grāmatiņa

Jau vairākus gadus algas 

nodokļa grāmatiņa ir pieeja-

ma tikai elektroniski VID  EDS 

un visas darbības, kas tajā 

veicamas, notiek elektroniski. 

Iesniegumu algas nodokļa 

grāmatiņas piešķiršanai var 

iesniegt elektroniski vai jeb-

kurā VID klientu apkalpoša-

nas centrā. Skolēniem, kuri 

strādās vasaras mēnešos un 

maksās nodokļus vispārējā 

režīmā, algas nodokļa grā-

matiņā jāatzīmē tā ienākuma 

gūšanas vieta (uzņēmuma 

nosaukums, reģistrācijas nu-

murs), proti, tas darba devējs, 

pie kura bērns strādās. Ievē-

rojot šo kārtību, darba devējs 

būs tiesīgs aprēķinātajai algai 

piemērot  prognozēto mēne-

ša neapliekamo minimumu, 

kuru darba devējam paziņo 

VID.

Ja VID rīcībā nav informāci-

jas par iepriekšējos periodos 

skolēna gūtajiem ieņēmu-

miem, tad tiks atsūtīts mini-

mums, kas ir puse no 1/12 

daļas šim gadam noteiktā ne-

apliekamā minimuma (2019. 

gadā tas ir 115 eiro).

Jāņem vērā, ka, palielino-

ties ieņēmumiem, minimums 

sarūk un šogad, algai sasnie-

dzot 1100 eiro, tas ir vienāds 

ar nulli. Lai, gadam beidzoties, 

nekļūtu par parādnieku, vien-

kāršāk  ir atteikties no atsūtītā 

minimuma piemērošanas, jo 

tad ir liela vārbūtība, ka VID 

ienākuma nodokli no vasa-

ras laikā neizmantotā mini-

muma skolēnam atmaksās. 

Ja grāmatiņa tiks atzīmēšana 

darbavietā, tas dos iespēju 

grāmatvedim piemērot algai 

samazināto ienākuma no-

dokļa likmi – 20%, nevis 23% 

(ja grāmatiņa nav atzīmēta 

darbavietā).

Nodokļu summa ir 
atkarīga no darba 
devēja statusa

Nodokļu samaksas nosa-

cījumi ir atkarīgi no tā, kāds 

nodokļu maksāšanas režīms ir 

skolēna darba devējam:

 – vispārējais nodokļu mak-

sāšanas režīms;

 – darba devējs ir lauksaim-

nieks;

 –   darba devējs ir mikro-

uzņēmumu nodokļa (MUN) 

maksātājs.

Nodarbinātība pie 
nodokļu maksātāja 
vispārējā režīmā

No skolēna algas darba 

devējam jāveic valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās ie-

maksas (VSAOI) un iedzīvotā-

ju ienākuma nodoklis (IIN).

VSAOI likme ir 35,09% tikai 

tad, ja skolēns sasniedzis 15 

gadu vecumu. Likme dalāma 

divās daļās: 11% tiek ieturēti 

no skolēna algas, bet 24,09% 

– par skolēnu maksā darba 

devējs.

IIN likme ir 20%, ja nodokļa 

grāmatiņa atzīmēta darba-

vietā. Savukārt likme ir 23%, 

ja algas nodokļa grāmatiņā 

nav atzīmēta darbavieta vai 

skolēns (labprātīgi) algas grā-

matiņā ir atzīmējis 23% lik-

mes piemērošanu. Pēdējais 

variants skolēnam var būt 

izdevīgs, ja mēneša alga pār-

sniegs 1667 eiro. Šādu varbū-

tību vērtējiet paši!   

Izmaksājamās summas ap-

rēķins, ja skolēnam noteikta 

mēnešalga 500 eiro:

500,00 – 55,00 (11% VSA-

OI)  – 115,00 (minimums) – 

66,00 (IIN) = 379,00 eiro

IIN pēc likmes 20% ir aprē-

ķināts no starpības: 500,00 – 

55,00 – 115,00, savukārt iz-

maksājamā summa ir starpī-

ba starp algu un nodokļiem 

no tās: 500,00 – 55,00 – 66,00.

Ieņēmumu 
deklarēšana

Gadam beidzoties, skolē-

nam ir tiesības iesniegt gada 

ienākumu deklarāciju (sākot 

ar nākamā gada 1. martu), lai 

saņemtu IIN pārmaksu, kas 

varētu izveidoties, ja mini-

mums faktiski aprēķinātajai 

algai tomēr ir lielāks, nekā bijis 

VID prognozētais neaplieka-

mā minimums.

Citiem vārdiem, VID veiks 

pārrēķinu, aizvietojot gada 

laikā piemēroto minimumu 

(115 eiro) ar šai konkrētai algai 

atbilstošu minimumu (vairāk 

par 200 eiro) un atmaksās 

20% no starpības.

Diemžēl var izveidoties 

arī pretējā situācija, kad  sko-

lēnam būtu pienākums ie-

sniegt gada ienākumu dek-

larāciju, lai  piemaksātu IIN, 

ja alga bija ievērojami lielāka 

un VID prognozētais neaplie-

kamais minimums attiecīgi – 

mazāks. Gadam beidzoties, 

VID pārrēķina ienākuma no-

dokli atbilstoši faktiskai algai, 

proti, piemērojot mazāku 

minimumu, nevis 115 eiro, kā 

parasti saskaņā ar IIN likumu, 

ja iepriekš skolēns nebija gu-

vis ienākumus.

Izmaksājamās summas ap-

rēķins, ja skolēnam noteikta 

mēnešalga 800 eiro:

800,00 – 88,00 (11% VSA-

OI)  – 115,00 (minimums) – 

119,40 (IIN) = 592,60 eiro

IIN pēc likmes 20% ir aprē-

ķināts no starpības: 800,00 – 

88,00 – 115,00, savukārt iz-

maksājamā summa ir starpība 

starp algu un nodokļiem no 

tās: 800,00 – 88,00 – 119,40.

Secinājums: ja skolēna alga 

ievērojami pārsniedz minimā-

lo mēneša algu (precīzi – ir 

lielāka par 440 eiro), prātīgāk 

būtu atzīmēt EDS atteikumu 

(ielikt ķeksīti) no neapliekamā 

minimuma.

Ja skolēns gūst 
laukstrādnieka 
ienākumu

Ja skolēns nodarbināts 

vasarā kā sezonas laukstrād-

nieks, veicot tikai konkrētus 

lauku darbus (augļkoku, ogu-

lāju un dārzeņu sējā vai stā-

dīšanā, sējumu un stādījumu 

kopšanā, ražas novākšanā, 

augļu, ogu un dārzeņu šķi-

rošanā), nodokļi aprēķināmi 

citādi.

Sezonas laukstrādnieka 

gūtajam ienākumam tiek pie-

mērota ienākuma nodokļa 

likme 15%, bet ne mazāka  kā 

0,70 eiro katrā nodarbinātības 

dienā. Minētajai dabinieku 

kategorijai netiek piemērots 

neapliekamais minimums. 

Sociālās iemaksas tiek aprē-

ķinātas (sadalot divās daļās 

ienākuma nodokli), tikai sa-

sniedzot ienākumam 70 eiro 

mēnesī. Ja ienākums mēnesī 

nepārsniedz 70 eiro, tad visa 

nodokļa summa ir IIN, ja ie-

nākums pārsniedz 70 eiro, 

tad nodoklis sadalās: 90% ir 

VSAOI, bet 10% IIN (plašāk par 

to   Lindas Puriņas rakstā šajā 

numurā).

Ja skolēns strādāja 15 die-

nas un par mēnesi aprēķinātā 

alga ir 300,00 eiro (vidēji dienā 

– 20 eiro, tas ir, nevienā no die-

nām atlīdzība nav mazāka par 

4,70 eiro), izmaksājamā sum-

ma, ko saņems skolēns pēc 

laukstrādnieku nodokļa 45,00 

eiro (300 × 0,15) nomaksas, 

būs 255,00  eiro. Savukārt no 

45 eiro, IIN tiks novirzīti 4,50 

eiro, bet VSAOI – 40,50 eiro.

Skolēna vecāki (kuram 

bērns atzīmēts nodokļa grā-

matiņā kā apgādājamais) 

saglabā tiesības piemērot 

atvieglojumu par apgādībā 

esošu bērnu, ja viņš strādā ti-

kai vasaras brīvlaikā.

Ja skolēns gūst 
ienākumu pie MUN 
maksātāja

MUN režīms saistīts ar to, 

ka no algas netiek ieturēti 

nodokļi. Gan IIN, gan VSAOI 

ir ietvertas mikrouzņēmuma 

nodokļa summā, ko maksā šis 

uzņēmums no saimnieciskās 

darbības apgrozījuma, nevis 

paši nodarbinātie.

Kāda alga ir aprēķināta, 

tāda arī tiek izmaksāta. Toties 

saņēmējs zaudē tiesības uz 

neapliekamo  minimumu un 

dažiem cietiem labumiem, 

ko tiesīgas izmantot vispārējā 

režīmā nodarbinātās perso-

nas. Kamēr skolēns ir mikro-

uzņēmumu nodokļa mak-

sātāja darbinieks, viņš nevar 

atrasties vecāku apgādībā un 

vecāku gūtajam ienākumam 

nevar tikt piemērots atvieg-

lojums par apgādībā esošu 

personu 230 eiro (2019. gadā) 

apmērā. Kā parasti, informāci-

ja par bērna nodarbināšanu 

pie MUN maksātāja nonāk 

VID rīcībā brīdī, kad par to tiek 

iesniegtas ziņas (ar 16. kodu), 

un apgādība tiek zaudēta au-

tomātiski.

 Raksts pārpublicēts ar 
autores Maijas Grebenko 
atļauju, žurnāls „Bilance„ 

Nr.6 (450) Jūnijs
bilance.lid.lv.

Kas jāzina vecākiem un skolēniem par darbu mācību gada 
laikā un vasaras brīvlaikā

Kūku pagastā pie Sūnu pamatskolas – dienas 

nometne bērniem/jauniešiem no 10 līdz 16 gadu ve-

cumam „Kūku vasara” (NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ 

UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ)norisināsies no 08.07.2019. – 

12.07.2019. (ieskaitot)

Atašienes pagastā (pie kultūras nama) – dienas 

nometne bērniem/jauniešiem no 10 līdz 16 gadu ve-

cumam „Vilinājums” (NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ 

UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ) norisināsies no 08.07.2019. – 

12.07.2019. (ieskaitot)

Mežāres pagastā – dienas nometne bērniem/jau-

niešiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Mežāres elpa” 

(NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDO-

ŠANĀ) norisināsies no 15.07.2019. līdz 19.07.2019. (ieskai-

tot)

Vīpes pagastā – dienas nometne bērniem/jaunie-

šiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Vīpes akmentiņi” (NO-

DARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠA-

NĀ) norisināsies no 15.07.2019. līdz 19.07.2019. (ieskaitot)

Variešu pagastā – dienas nometne bērniem/jaunie-

šiem no 10 līdz 16 gadu vecumam „Varieši var!” (NODAR-

BĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ) no-

risināsies no 22.07.2019. līdz 26.07.2019. (ieskaitot)

Krustpils pagasta Spunģēnos – dienas nomet-

ne bērniem/jauniešiem no 10 līdz 16 gadu vecumam 

„Aicinājums” (NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SE-

VIS PILNVEIDOŠANĀ) norisināsies no 22.07.2019. līdz 

26.07.2019. (ieskaitot)

Nometnēs plānotas arī ekskursijas!

Krustpils novadā 2019.gada vasarā Sociālais dienests organizē bērnu un 
jauniešu darba un atpūtas nometnes:

Informācija un pieteikšanās
pie nometnes vadītāja Rolanda Laguna, pa tālr. 28986074, 

(par nometnēm Kūkās, Vīpē un Krustpils pag.)

pie nometnes vadītājas Marijas Goršelatovas, pa tālr. 

29365159, (par nometnēm Atašienes, Mežāres un Variešu pag.)

pie Inita Gādmanes, tālr.28335326, 20288057

pie sociālajām darbiniecēm pagastos:

Krustpilī – Marija Goršelatova 29365159

Kūkās – Tatjana Ivanova 28679194, 

               Anita Pobjaržina 28690643

Atašienē – Līga Kozuliņa 29414156

Mežārē – Ilze Briška 28303598

Vīpē – Marita Karaseva 26606412

Variešos – Natālija Jaudzema 26105862,

vai Krustpils novada Sociālajā dienestā – 65237636
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Šķiet, nav tāda vecāka, 

kurš nebūtu nespēkā nolai-

dis rokas un skaļi vai pie sevis 

secinājis: „Es neesmu pietie-

kami labs vecāks.” Tomēr sava 

vājuma atzīšana, nepadoša-

nās un aizvien jaunu metožu 

meklējumi – ir vienojošais 

vadmotīvs pirmajai mammu 

un tētu konferencei „Vecāku 

revolūcija”, kas norisināsies š. 

g. 1. novembrī Cēsīs, Vidze-

mes koncertzālē „Cēsis”. 

Konferencē būs iespēja 

dzirdēt 20 praktiskus un ie-

dvesmojošus stāstus, ļaujot 

iedziļināties bērnu un vecā-

ku savstarpējās attiecībās, iz-

gaismojot ģimenes emocio-

nālos, fi ziskos, psiholoģiskos 

un citus aspektus.

„Iespējams, ka sarežģītā-

kā profesija pasaulē ir būt 

mammai un tētim. Vecāku 

loma prasa prasmes, kuras 

nav iespējams līdz niansēm 

apgūt iepriekš; tā prasa zi-

nāšanas, kuras nerimtīgi jā-

apgūst no jauna; tā ir profe-

sija, kurai nav vienas unikālas 

pareizas formulas – kā? Šie ir 

tikai spilgtākie konferences 

idejas ierosinātāji, lai sniegtu 

vecākiem reālu atbalstu un 

skaidras atbildes, kas ir pār-

baudītas praksē ģimenēs.” Tā 

par konferences aktualitāti 

un vīziju stāsta tās organiza-

tori, norādot, ka nereti tieši 

informācijas trūkums rada 

bailes un novēršanos no bū-

tiskā, taču, jo vairāk uzzinām, 

jo labāk saprotam, ka būt 

vecākiem – nozīmē būt ne-

rimstošā izaugsmes procesā.

„Vecāku revolūcijā” esam 

aicinājuši dažādu jomu spe-

ciālistus un Latvijas ģimenes, 

kuri ar praktiskiem un per-

soniskiem stāstiem dalīsies 

savā pieredzē par izaicināju-

miem ģimenē un tās mijie-

darbību ar apkārtējo pasauli. 

Lektoru vidū būs dzirdami 

Zvannieku mājas saimnieki 

Sandra un Juris Cālīši, psiho-

loģe un psihoterapeite And-

rija Likova, tiesībsargs Juris 

Jansons, uztura speciāliste 

Guna Bīlande, bloga „Seek 

the simple” veidotāji Andis 

un Laura Arnicāni u.c. Vien-

laikus organizatori aicina 

konferences pārtraukumos 

izmantot iespēju sarunāties 

ar citiem vecākiem un dalī-

ties savās veiksmes formulās 

par to, kā šajā – bērnu cen-

trētajā – laikmetā neaizmirst 

par sevi un savu partneri un 

atrast pieņemamu robežu 

starp „es” un „mēs”.

Agrā reģistrācijas kon-

ferencei ir sākusies: www.

vecakurevolucija.lv, kur atro-

dama arī plašāka informācija 

par konferences norisi. Īpašs 

piedāvājums vecākiem, ku-

riem nav iespēja apmeklēt 

konferenci klātienē – kon-

ferencei varēs sekot līdzi arī 

attālināti, iegādājoties pieeju 

tiešraidei.

Informāciju sagatavoja:
Andra Strautiņa

Komunikācijas vadītāja
andra@addc.lv

Sociālais dienests aicina: 
 Sākusies pieteikšanās pirmajai „Vecāku revolūcijai„

Krustpils novada pašvaldī-

ba aicina jauniešus caur fo-

toobjektīvu saskatīt dažādās 

novada dzīves ainavas, pa-

rādīt savu novadu, pagastu, 

ciematu jauniešu skatījumā. 

Savās fotogrāfi jās jaunieši 

var paust gan to, kas viņiem 

patīk, aizrauj, gan arī piedā-

vāt jaunas idejas, ierosmes, 

risinājumus, lai novads kļūtu 

jauniešiem draudzīgāks un 

pievilcīgāks.

Fotokonkursa mērķis: Vei-

cināt jauniešu piederības 

sajūtu un lepnumu par savu 

skaisto, sakopto un tradīci-

jām bagāto novadu, rosināt 

saskatīt tās pozitīvās lietas, 

kas mums šeit ir un caur foto 

mākslu spēt tās parādīt arī 

citiem. Piedalīties var ikviens 

Sēlijas novadu apvienības 

jaunietis vecumā no 13 līdz 

25 gadiem. 

1. Konkursam iesniedza-

mas kvalitatīvas digitālā for-

māta fotogrāfi jas;

2. Faila formāts JPG; 

3. Katrs dalībnieks drīkst 

iesniegt ne vairāk kā 3 fotog-

rāfi jas;

4. Konkursa dalībnieks var 

brīvi izvēlēties foto kompozī-

ciju pēc saviem ieskatiem;

5. Fotogrāfi jai ir jābūt oriģi-

nālai, tā nedrīkst būt lejupielā-

dēta no interneta resursiem.

6. Fotogrāfi jas iesniedza-

mas digitālā formātā, nosūtot 

uz e-pastu: angelina.tukisa@

krustpils.lv

7. Fotogrāfi jas iesniedza-

mas līdz 2019. gada 15.jūlijam 

(ieskaitot).

8.  Pie fotogrāfi jas obligāti 

jānorāda fotogrāfi jas nosau-

kums, tapšanas vieta (novada 

nosaukums), autora vārds, uz-

vārds, tālruņa numurs.

9. Fotogrāfi jas vērtēs por-

tāla Facebook.com Krustpils 

novada pašvaldības ofi ciālās 

lapas apmeklētāji, balsojot 

portālā (https://www.face-

book.com/krustpilsnovads) 

no 2019. gada 16. jūlija līdz 

2019. gada 23. jūlijam (ieskai-

tot)

10. Sešpadsmit visaugstāk 

novērtētie foto tiks izstādīti 

foto izstādē V Sēlijas novadu 

apvienības un Krustpils no-

vada jauniešu dienā, kas no-

risināsies šī gada 17. augusta 

Krustpils novada Atašienē. 

Trīs konkursa dalībnieki, kuri 

būs saņēmuši visvairāk balsis, 

saņems īpašas balvas. Viens 

konkursa dalībnieks saņems 

īpašo simpātijas balvu.

Tālrunis uzziņai: 
283111364, e-pasts: 

angelina.tukisa@krustpils.lv

Aicinām jauniešus piedalīties fotokonkursā 
„Mana pašvaldība – mana sapņu pils!”

Iepriekšējo divu mācību 

gadu laikā Krustpils nova-

da skolās ir ticis realizēts 

Eiropas Sociālā fonda pro-

jekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

„Atbalsts izglītojamo indi-

viduālo kompetenču attīs-

tībai”. Projekta pirmā kārta 

noslēgsies 2019.gada 31. 

augustā. Projekta izmaksas 

– 33  648,47 euro, ir tikušas 

izmantotas Krustpils pa-

matskolas, Sūnu pamatsko-

las un Variešu sākumskolas 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstības at-

balstam.

Krustpils pamatskolā un 

Sūnu pamatskolā projekta 

ietvaros skolēniem ir bijusi 

iespēja apmeklēt individu-

ālas logopēda konsultāci-

jas, kā arī saņemt pedagoga 

palīga atbalstu, ja ir bijusi 

tāda nepieciešamība. 

Variešu sākumskolā pro-

jekts ir fi nansējis trīs jomu 

ārpusstundu nodarbības 

– „Ķeburiņa stāsts” glīta rok-

raksta veidošanai (valodas 

joma) un „Jaunie dabas pēt-

nieki” (STEM un vides joma), 

„Ceļu satiksmes noteikumi” 

velosipēdistiem (sporta 

joma). Šīs skolas izglītojamie 

arī ir devušies mācību vizī-

tēs (multidisciplinārā joma), 

lai iegūtu jaunas zināšanas 

un attīstītu savas prasmes 

ārpus ierastās mācību vides. 

2018./2019. mācību gads 

Latvijā tika pasludināts 

par Fizikas gadu, līdz ar to 

vispārējās izglītības iestā-

dēs tika pievērsta papildu 

uzmanība ar fi ziku saistītu 

mācību priekšmetu apgu-

vei. Projekts „Atbalsts izglī-

tojamo individuālo kom-

petenču attīstībai” piešķīra 

fi nansiālu atbalstu pašval-

dībām jaunu aktivitāšu īs-

tenošanai skolās. Šī mācību 

gada 2.semestrī Krustpils 

pamatskolā un Variešu sā-

kumskolā skolēniem bija ie-

spēja apgūt robotiku STEM 

(Science, Math, Engine-

ering and Technology) un 

vides jomas ietvaros. Katrā 

no šīm skolām skolēni di-

vas stundas nedēļā apguva 

robotu komplektēšanas un 

programmēšanas pamatie-

maņas.

Šobrīd ir uzsākts darbs 

pie projekta otrās kārtas 

plānošanas. Trīs Krustpils 

novada skolas – Krustpils 

pamatskola, Sūnu pamat-

skola un Variešu sākum-

skola – turpinās darbu šajā 

projektā nākamajos divos 

mācību gados, plānojot un 

nodrošinot iespējas skolē-

niem attīstīt savas individu-

ālās kompetences. 

Projekta koordinatore 
Krustpils novadā

Arnita Pore, e-pasts: 
arnita.pore@gmail.com

Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai Vizmas skoliņā 

8. – 13. jūlijs 
22. – 27. jūlijs 
no plkst. 10.00 līdz 15.00

RADOŠĀ NEDĒĻA 
„VARAVĪKSNE 2019” 
Dienas maksa 10 EUR.
Līdzi maizītes pusdienām. 

• SARKANĀ – Erudīcijas diena – Iepazīšanās, karoga 
noformēšana, dienas atklāšana, zvērests, dziesma... 
Erudīcijas spēles, rotaļas, Kas? Kur? Kad? Apbalvošana. 

• ORANŽI DZELTENĀ – krāsu diena. Krekliņu, s  kla 
un porcelāna apgleznošana. Teks  la aplikācijas, dekora 
„Varavīksne 2019” veidošana.

• ZAĻĀ – dabas diena. Ziedu, augu vākšana tuvākajā 
apkārtnē. Ziedu pušķu veidošana, puzuru un klūdziņu sē  ņa. 

• ZILI VIOLETĀ – ceļojuma diena. Velobrauciens uz Sūnu, 
Baļotes vai Laukezeru, Rogāļu gravā – atpūtas pasākums. 

• VARAVĪKSNES DIENA – Izstādes iekārtošana, Dārza svētku 
sagatavošana, galda klāšana, runas, disko, apbalvošana. 

Pieteik  es līdz 8. jūlijam, mob. 29717245.
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Jaunieti, izsaki savu viedokli un uzlabo 
jauniešu dzīvi novadā

Mācību gada beigās 

Sūnu pamatskolas 1. – 4. 

klases skolēni iepazina tu-

vākajā apkārtnē esošās ra-

žotnes, darba vidi un gala-

produktu tapšanas procesu. 

Paldies par jauko uzņemša-

nu un noderīgas informāci-

jas sniegšanu SIA „Sedumi” 

un Sarmim Kalniņam, 

SIA „Rītausma” un Lāsmai 

Bekinai, kā arī laikraksta 

„Vērtīgs” ražotnei un Rai-

vim Pavlovičam! 

Paldies par doto iespēju 

ieskatīties dažādu profesiju 

pārstāvju ikdienā, uzzināt par 

darba vidi un pienākumiem. 

Paldies par sagādātajām dā-

vanām katram skolēnam! 

Informāciju sagatavoja: 
 PKK Alda Miezāka

Saskaņā  ar Krustpils novada 

domes 2019. gada 20. marta 

lēmumu Nr. 1   „Par Krustpils 

novada jaunatnes politikas 

attīstības plāna 2020. – 2026. 

gadam izstrādes uzsākšanu 

un darba uzdevumu apstip-

rināšanu” (sēdes protokols 

Nr. 3.) Krustpils   novada paš-

valdība ir uzsākusi Krustpils 

novada Jaunatnes politikas 

attīstības plāna  2020. – 2026. 

gadam izstrādi.

Krustpils novada Jaunatne 

politikas attīstības plāns 2020. 

– 2026. gadam ir vidēja ter-

miņa plānošanas dokuments 

(7 gadiem), kas nosaka darba 

ar jaunatni attīstības prioritā-

tes, rīcības virzienus un uzde-

vumus, kā arī to īstenotājus 

un fi nanšu resursus ilgtermi-

ņa mērķu sasniegšanai.

Plāna ietvaros paredzēts 

izstrādāt informatīvo mate-

riālu ar detalizētu informāciju 

par ilgtermiņa un īstermiņa 

iespējām Krustpils novadā šā-

dās jomās: izglītība un apmā-

cība (t. sk. neformālā izglītība, 

interešu izglītība), brīvprā-

tīgais darbs, nodarbinātība, 

uzņēmējdarbība un uzņēmī-

gums, jaunrade un kultūras 

aktivitātes, jauniešu brīvā laika 

pavadīšana, sociālā iekļauša-

na,  drošība, veselības, labklā-

jība un sports,   jaunatne un 

pasaule, jauniešu līdzdalība.

Krustpils novada pašval-

dība aicina piedalīties Jau-

natnes politikas attīstības 

plāna 2020. – 2026. gadam 

izstrādes darba grupā. Darba 

grupa notiks šī gada 18. jūlijā 

plkst. 10.00 Krustpils novada 

pašvaldības konferenču zālē, 

Rīgas iela 150A, Jēkabpilī.

Lūdzam pieteikties līdz-

dalībai darba grupā līdz 

15.07.2019, kontaktinformā-

ciju (vārdu, uzvārdu, adresi, 

tālruni un e-pastu), elektronis-

ki sūtot uz e-pastu angelina.

tukisa@ krustpils.lv vai zvanot 

uz tālruni 28311364.

Informāciju sagatavoja: 
Angelīna Tukiša, 
Krustpils novada 

pašvaldības tūrisma un 
jaunatnes lietu speciāliste

Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties 
Krustpils novada Jaunatnes politikas 
attīstības plāna 2020. – 2026. gadam 
izstrādē

Jūnija mēnesis futbola mīļu 

vidū mūsu pusē jau tradicio-

nāli asociējas ar Krustpils no-

vada atklāto futbola turnīru. 

Šogad sporta pasākums no-

risinājās 8. jūnijā Sūnu pamat-

skolas sporta stadionā. Turnīrā 

piedalījās septiņas koman- 

das – „FK Žebeka”, „Varieši var”, 

„Krustpils juniori”, „Barselona”, 

„Krustpils”, „Varieši” un „Krust-

pils juniori”. Visas spēles nori-

sinājās īpaši pozitīvā gaisotnē, 

bet neizpalika arī sacensību 

gars. Prieks par to, ka spēlētāji 

ar vienādu degsmi spēlēja un 

sacentās par sacensību uzva-

rētāju titulu. Sacensības nori-

sināsies divās vecuma grupās. 

A grupā spēlēja 2004. gadā 

dzimušie un jaunāki spēlē-

tāji, savukārt B grupā spēlēja 

2003. gadā dzimušie un vecā-

ki spēlētāji. 

A grupā uzvarētāji tika no-

skaidroti pēc izspēlēta apļa 

turnīra. A grupā trešo vietu izcī-

nīja komanda „Varieši var”, kuras 

sastāvā spēlēja Kristiāns Iva-

novs, Kristers Juškevičs, Matīss 

Soroka, Nauris Puķāns, Daniels 

Vīksna, Matīss Vētra. Godpilno 

otro vietu izcīnīja komanda 

„FK Žebēka”, kuras sastāvā spē-

lēja Adrians Avsjukevičs, Jānis 

Zemītis, Andis Grīviņš, Svens 

Spēks, Emīls Ločmelis un Ar-

mands Sīmanis. Savukārt māji-

niekiem par prieku pirmo vietu 

izcīnīja komanda  „Krustpils Ju-

niori”. Komandā spēlēja Artūrs 

Tuls, Rebeka Zekante, Kristaps 

Bērtulis, Aivars Zariņš, Juris Jas-

trabovičs, Deniss Bogdanovs, 

Rodrigo Počkenieks, Markuss 

Ročāns, Timurs Andrejevs un 

Viktorija Zariņa.

 B grupā komandas izspē-

lēja apļa turnīru, pēc kura 

izspēlēja pusfi nālus – 1. pret 

4. un 2. pret 3. vietu, pēc ku-

riem sekoja spēle par 3. vietu 

un fi nāls. Atbalstītāju ovāciju 

pavadībā par 3.vietu izvērtās 

ļoti karstasinīga spēle starp 

mājinieku komandu „Krust-

pils” un komandu „Barselona”, 

uzvarētāju neizdevās no-

skaidrot pamatlaikā. Tāpēc 

uzvarētājus nācās noskaidrot 

pēcspēles sitienu sērijā, kurā 

uzvarēja komanda „Barselo-

na”. Komandā „Krustpils” spē-

lēja Adrians Hnikins, Jevgēnijs 

Hnikins, Edgars Liepiņš, Kris-

taps Āboliņš, Artjoms Seņ-

kovs, Viktors Maklakovs, Pā-

vels Kudrjavcevs, Andris Ma-

karevičš, Anatolijs Vodiņisovs. 

Komandā „Barselona” spēlēja 

Kristers Krēsliņš, Toms Jurge-

vičs, Vitolds Zemītis, Nauris 

Kusiņš, Andris Bokāns, Einārs 

Daģis, Jānis Caune. Saspring-

tā fi nālspēlē starp koman-

dām „Rītausma” un „Varieši, 

godpilno pirmo vietu izcīnīja 

komanda „Rītausma”. Uzvarē-

tāju komandā spēlēja Kaspars 

Galdiņš, Linards Jermalovičs, 

Edgars Kivlenieks, Ritvars Gei-

žāns, Maksims Dačuks, Arvis 

Rutkis un Arturs Strods. Ko-

mandā „Varieši” spēlēja Egils 

Jaksons, Artis daģis, Rihards 

Ločmelis, Ivo Bilaničs, Andris 

Naidovskis, Sergejs Trofi movs 

un Ruslans Bajārietis. 

Paralēli futbola turnīram 

visas dienas garumā ikviens 

pasākuma apmeklētājs varēja 

iesaistīties dažādās sportiskās 

aktivitātēs, mazākie svētku 

apmeklētāji varēja izpriecāties 

piepūšamajās atrakcijās.

Šī turnīra organizēšanā un 

veiksmīgā norisē tika iesaistīti 

cilvēki, kuriem jāsaka milzīgs 

paldies – medmāsiņai par 

rūpēšanos visas dienas garu-

mā par dalībnieku veselību, 

futbola tiesnešiem nenogur-

stošu tiesāšanu visa turnīra 

garumā un brīvprātīgajiem 

jauniešiem par atbalstu indi-

viduālo disciplīnu norisē.

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Ar spraigām cīņām aizvadīts trešais 
Krustpils novada futbola turnīrs

Šī gada 18. jūnijā notika 

Krustpils novada 5. un 6. 

klašu matemātikas konkurss 

„Gudrības pūce 2019”. Pirmo 

Vizmas skoliņas „Gudrības 

pūci” matemātikā izcīnīja 

Mārtiņš Kalniņš, daudz neat-

palika arī Anastasija Ņežen-

ceva un Andrejs Prjamilovs. 

Visi saņēma dāvanu kartes, 

pateicības un diplomus. Visu 

vērtēja žūrija Ilutas Bērziņas 

vadībā, kā arī viņai palīdzēja 

Vizmas skoliņas audzēkņi. 

Dalībniekus ļoti atbalstīja 

viņu vecāki. Paldies par uz-

drīkstēšanos un darbošanos 

skolēnu brīvdienās!

Savukārt nākamais 5. un 6. 

klašu matemātikas konkurss 

„Gudrības pūce 2019” notiks 

18. jūlijā plkst. 14.00 Jēkab-

pils bērnu bibliotēkā. Dalības 

maksa 5 EUR – jautri, lietde-

rīgi un interesanti pavadīsim 

laiku un nostiprināsim savas 

prasmes, iemaņas un zināša-

nas matemātikā. 

Uz tikšanos Gudrības pū-

ces izcīņā! Pieteikties līdz 

10. jūlijam pa tālr. 29717245!

Informāciju sagatavoja: 
Vizma Lejiņa

Izcīnīta pirmā „Gudrības pūce 2019” 
Vizmas skoliņā

Iepazīstam vietējos uzņēmumus!

 Krustpils novada Jaunat-

nes politikas attīstības plāna 

izstrādes ietvaros,  izmanto 

iespēju un izsaki savu vie-

dokli par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem jauniešu 

dzīvē un sadzīvē gan savas 

tuvākās apkārtnes – ciema, 

pagasta vai visa Krustpils 

novada kontekstā.

 Izteikt viedokli ir iespējams, 

aizpildot aptaujas anketu tieš-

saistes režīmā, kura ir pieeja-

ma pašvaldības mājaslapā 

www.krustpils.lv

Tavs viedoklis veido nā-

kotni! Aizpildi pats un nosūti 

draugiem!

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste
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Ir pagājis vēl viens mācī-

bu gads, kad skolēni ne tikai 

mācījās, bet arī piedalījās 

karjeras atbalsta pasākumos, 

lai iepazītu dažādas profesi-

jas, to pārstāvjus un darba 

vidi.

„Zvaigžņoto 
profesiju 
iepazīšana”

 Krustpils pamatsko-

las 1. – 6. klašu skolēni un 

Sūnu pamatskolas 1. – 9. 

klašu skolēni iepazinās ar 

profesijām tādās nozarēs 

kā astronomija un dabaszi-

nātnes, jo skolās viesojās 

3D mobilais planetārijs (no 

Igaunijas).

• Interaktīvas nodarbības 

laikā skolēni iepazina kos-

mosu un astronomijas no-

zari, kā arī dabaszinātnes un 

tās darbības sfēras

• Video fi lmiņas sniedza 

priekšstatu par digitālajām 

un nanotehnoloģijām, to 

darbību, lai veicinātu skolē-

nu interesi par inženierzināt-

nēm, to nozīmi

• Tika paplašināts skolēnu 

redzesloks, kas dos vairāk ie-

spēju nākotnes plānošanai, 

saistībā ar profesijas izvēli.

„Es pats savas 
animācijas 
veidotājs” 

Lai uzzinātu ko jaunu par 

laikmetīgo Latvijas animāciju, 

animācijas personībām un 

animācijas studijām, pie 3. – 

6. klašu skolēniem Krustpils 

pamatskolā viesojās „Multen-

kulten” animācijas darbnīca.

• Izglītojošas lekcijas laikā, 

tika sniegta informācija par 

dažādu animāciju veidoša-

nu – leļļu animācija, plastilīna 

animācija, kadru plānu zīmē-

šana, u.c.

• Skolēni iepazina profesi-

jas, kas saistītas ar animācijas 

fi lmiņu veidošanu, šo profesi-

ju pārstāvjus Latvijā

• Visi darbojās praktiski gru-

pās, iejūtoties animatora, re-

žisora, mākslinieka, scenārista 

„ādā”, iepazīstot neparasto 

darba vidi darbībā, savas sko-

las klasē

• Mērķtiecīga darba rezul-

tāta – izveidotās animācijas 

fi lmiņas – noskatīšanās bija 

jauks pasākuma noslēgums.

„Krāsu 
izmantošana 
karjeras 
veidošanā” 

Mākslinieks rada mākslas 

darbus dažādās tehnikās, 

darbojas ar dažādiem mate-

riāliem. Sūnu pamatskolas 6. 

– 8.klašu skolēni, kā arī Vīpes 

pamatskolas un Mežāres pa-

matskolas 7. – 8. klases skolē-

ni iepazinās ar Latvijā vēl maz 

pazīstamu mākslas veidu – 

Ebru mākslu. 

Ebru mākslas tehnikā zīmē-

jumi top uz ūdens virsmas. 

Skolēni veidoja katrs savu 

mākslas darbu. Mūsdienās 

Ebru tehnikā var dekorēt arī 

pavisam praktiskas lietas – 

apsveikuma kartes, aploks-

nes, grāmatzīmes, kalendārus, 

maciņus, traukus, rotas lietas, 

salvetes, lakatus un pat sporta 

kurpes. Iespējams, ka nākotnē 

kāds no šiem skolēniem iz-

mēģinās arī to!

Izstādes „Skola 
2019” apmeklējums 

Sūnu, Vīpes un Mežāres pa-

matskolu 9. klašu skolēni ap-

meklēja izstādi Starptautiska-

jā izstāžu centrā Ķīpsalā „Skola 

2018” un „Latvijas Grāmatu iz-

stādi”. Izstādes apmeklējuma 

laikā, skolēniem bija iespēja 

iepazīties ar informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs, uzdod interesējošos 

jautājumus, saņemt atbildes 

no koledžu, tehnikumu un 

augstskolu studentiem. Sko-

lēni izstādes laikā varēja iz-

mēģināt roku kādā profesijā, 

piedalīties konkursos un citās 

radošās aktivitātēs. Grāmatu 

izstādē varēja iepazīties ar jau-

nāko piedāvājumu mācību 

līdzekļu, aprīkojuma un mācī-

bu literatūras klāstā. 

„Es un dzīvnieki” 
Izglītojoša ekskursijā uz 

Rīgas Nacionālo zooloģisko 

dārzu brauca Sūnu pamat-

skolas 1. – 5.klase un Krust-

pils pamatskolas 1. – 3. klases 

skolēni ar mērķi iepazīt darba 

vidi, darba aprīkojumu, ikdie-

nas darba specifi ku. Lekcijas 

– diskusijas laikā skolēni ie-

pazinās ar zooloģiskā dārza 

darbinieku profesijām un 

klātienē vēroja gida, vetārsta, 

dzīvnieku kopēja profesiju 

pārstāvju darbību.

Pasākumi tika apmaksāti no 

projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

„Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības ies-

tādēs”.

Informā ciju sagatavoja: 
PKK Alda Miezāka

Karjeras atbalsta pasākumi skolēniem

Jau devīto reizi pa Latvijas ceļiem un 

meža takām ripo mūziķa Kārļa Kazāka vadī-

tais astoņu dienu velobrauciens. Šoreiz “Ve-

lomūzika” savus ceļus un takas izvēlējusies 

meklēt Latgalē.

25.jūnijā no Kūku dzelzceļa stacijas caur 

Dieviņiem, Rāksalu, pa Eiduku purva malu, 

gar Marinzejas muižu un ezeru mūziķu, ak-

tieru un viņu domubiedru velosipēdi ieripo-

ja Atašienē,  “Annas sātas” pagalmā, lai mai-

nītu dziesmas pret naktsmājām.

Sirsnīgā, vienkāršā gaisotnē izskanēja “Ve-

lomūzikas” koncerts Atašienē. Uzkrājuši spē-

kus, rīta agrumā mākslinieki devās tālāk, lai 

atklātu Latgali un iepriecinātu tās ļaudis.

Informāciju sagatavoja: 
Vēsma Turkopole

 Foto: Kārlis Zalāns 

Atašienē viesojas mūziķis 
Kārlis Kazāks un maina 
dziesmas pret naktsmājām 
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Vēl tikai nedaudz 
atpakaļ
Jūs meklējāt viens otru.
Nu divas sirdis sastapās,
Lai kopā laimi izdzīvotu! 

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 
2 laulības. 

Sirsnīgi sveicam!

KONTAKTINFORMĀCIJA
Atašienes pagasts Ilona Zalāne-

29424912, ilona.zalane@krustpils.lv

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

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

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

Variešu pagasts Andris Naidovskis – 
28308041, andris.naidovskis@krus tpils.lv

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

Pāri sirmām kapu 
priedēm
Pāršalc Tavas 
dzīves stāsts.
Pāri darbam, 
sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu 
smilšu klāsts.

KRUSTPILS 
NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

MIHEJEVA ANNA                                
22.09.1937.- 02.06.2019.

KALNIŅA STEFĀNIJA                        
02.06.1937.- 01.06.2019.

VINDULE TEKLA                                
27.10.1929.- 02.06.2019.

SALDATENOKS JĀNIS                       
02.03.1948.- 02.06.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
27.–28. jūlijā no 
plkst. 10.00 Krustpils 
novada Annas un Jēkaba 
diena 

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
5. jūlijā 
plkst. 18.00 Mežāres 
KN Latvijas simtgades 
fi lma – krimināldrāma 
„1906”. Ieeja bez 
maksas

19. – 20. jūlijā 
XIV Latvijas 
amatierteātru 
salidojums Alūksnē. 
Krustpils novadu pārstāv 
Mežāres kultūras nama 
amatierteātris „Efekts”

KŪKU PAGASTĀ
13. jūlijā 
plkst. 14.00 Kūku 
pagasta estrādē „Mār-
dadzis” amatierteātra 
„Patapa” R.Blaumaņa 
izrāde „Burvis un puķes”, 
pēc tam plkst. 17.00 
aktieru no TV ekrāniem 
koncerts „Viņi melo vie-
nā gabalā”, savukārt 
plkst. 22.00 zaļum-
balle ar grupu „Deserts”. 
Biļetes uz koncertu „Viņi 
melo vienā gabalā„ ie-
priekšpārdošanā 7 EUR, 
pasākuma dienā 10 
EUR.

VARIEŠU 
PAGASTĀ
13. jūlijā 
no plkst. 9.00 
Liepenes sporta 
laukumā „Medņu sporta 
diena 2019” 

KRUSTPILS 
PAGASTĀ 

3. augustā 
no plkst. 10.00 
 Krustpils pagasta 
„Līčos” – „Svētki kopā 
ar zirgiem” – jāšanas 
sporta sacensību kauss 
„Krustpils – 2019”


