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Krustpils novada informatīvais izdevums
2017. gada 22. jūnijs Nr. 5 (85)

 Piektdien, 16. jūnijā plkst. 10:00, Krustpils novada 
pašvaldības administrācijas konferenču zālē pirmo reizi 
kopā tika sasaukta Krustpils novada jaunievēlētā dome.

Sēdi uzsākot tika apsveikti jaunievēlētie deputāti: 
Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egils Jaksons, Dace Vītola, 
Kornēlija Brūniņa, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis 
Stars, Daina Kalve, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, 
Kārlis Pabērzs (jr.), Vija Stiebriņa, Elīna Serkova un Aija 
Vetere.

Kā Krustpils novada domes priekšsēdētājs atkārtoti 
ievēlēts Kārlis Pabērzs, kas pārstāv politisko partiju “Vie-
notība”. Pabērzs mēra amatā ievēlēts ar atkārtotu bal-
sojumu, kad “par” tika sniegtas 8 balsis (Kārlis Pabērzs, 
Mārtiņš Felss, Egīls Jaksons, Dace Vītola, Kornēlija Brūni-
ņa, Juris Puriškevičs, Vladimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs 

(jr.)) un “pret” – 7 balsis (Elīna Serkova, Aija Vetere, Pē-
teris Gravāns, Līga Zalāne, Kārlis Stars, Daina Kalve, Vija 
Stiebriņa).

Kā Krustpils novada domes priekšsēdētāja vietniece 
ievēlēta Kornēlija Brūniņa, kuras kandidatūru izvirzīja 
partija “Vienotība”. Citi kandidāti priekšsēdētāja vietnie-
ka amatam netika izvirzīti. Kornēlija Brūniņa saņēma 8 
balsis “par” (Kārlis Pabērzs, Mārtiņš Felss, Egīls Jaksons, 
Dace Vītola, Kornēlija Brūniņa, Juris Puriškevičs, Vla-
dimirs Golubevs, Kārlis Pabērzs (jr.)) un 7 balsis “pret” 
(Elīna Serkova, Aija Vetere, Pēteris Gravāns, Līga Zalāne, 
Kārlis Stars, Daina Kalve, Vija Stiebriņa)

 Informāciju sagatavoja Ieva Lapiņa

Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Krustpils novada Krustpils novada 
jaunievēlētā dome tiekas jaunievēlētā dome tiekas 
uz pirmo domes sēdi, uz pirmo domes sēdi, 
ievēl priekšsēdētājuievēl priekšsēdētāju
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Partija “VIENOTĪBA” (Ievēlēti: 5 )

1 Kārlis Pabērzs 227 138 780 1

2 Mārtiņš Felss 195 142 744 2

17 Egils Jaksons 123 161 653 3

4 Dace Vītola 112 157 646 4

3 Kornēlija Brūniņa 109 174 626 5

JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA (Ievēlēti: 2)

1 Elīna Serkova 97 24 314 1

3 Aija Vetere 53 20 274 2

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 
(Ievēlēti: 2)

1 Juris Puriškevičs 119 10 415 1

3 Vladimirs Golubevs 97 8 395 2

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (Ievēlēti: 4)

2 Pēteris Gravāns 173 57 769 1

9 Līga Zalāne 165 57 761 2

1 Kārlis Stars 204 125 732 3

4 Daina Kalve 157 94 716 4

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” (Ievēlēti: 2)

1 Kārlis Pabērzs 59 25 278 1

2 Vija Stiebriņa 46 22 268 2
Krustpils novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja L.Vīksna 

SOCIĀLAIS DIENESTS ORGANIZĒ DARBA UN ATPŪTAS, DIENAS 
NOMETNES BĒRNIEM/JAUNIEŠIEM NO 10 LĪDZ 16 GADU VECUMAM:
 „Kūku vasara” (Kūku pagastā, Sūnu pamatskolā, 

12.06.2017. – 16.06.2017.) dalībnieku skaits – 25, pedagogi – 3
 „Aicinājums” (Spunģēnos – pie sporta zāles, Krustpils pagastā, 

26.06.2017. – 30.06.2017.), dalībnieku skaits – 25, pedagogi – 3
 „Vīpes akmentiņi” (Vīpes pagastā – pie kultūras nama, 

03.07.2017. – 07.07.2017.) dalībnieku skaits – 25, pedagogi – 3
 „Mežāres elpa” (Mežārē – pie kultūras nama, Mežāres pagastā, 

10.07.2017. – 14.07.2017.) dalībnieku skaits – 20, pedagogi – 3
 „Vilinājums” (Atašienē – pie kultūras nama, Atašienes pagastā, 

17.07.2017. – 21.07.2017.) dalībnieku skaits – 15, pedagogi – 3
 „Varieši var!” (Variešu pagastā, pie kultūras nama, 

07.08.2017. – 11.08.2017.) dalībnieku skaits – 25, pedagogi – 3
(NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ)
NOMETNĒS PLĀNOTAS ARĪ EKSKURSIJAS!
Līdz nometnes sākumam jābūt iesniegtai obligātajai 
dokumentācijai par dalībnieku:   aptaujas lapa;  līgums ar 
vecākiem;  ģimenes ārsta izziņa.
Pieteikšanās:  Krustpils pagastā – Marija Goršelatova – 
29365159; Līga Kozuliņa 29414156  Kūku pagastā – 
Tatjana Ivanova 28679194, Anita Pobjaržina 28690643  Atašienes 
pagastā – Līga Kozuliņa 29414156  Mežāres pagastā –
 Marija Goršelatova – 29365159  Vīpes pagastā – Marita Karaseva 
26606412  Variešu pagastā – Natālija Jaudzema 26105862, 
 vai Krustpils novada Sociālajā dienestā – 65237636
Informācija: pie nometnes vadītājas Initas Gādmanes, 
pa tālr. 20288057, 28335326

JA JŪS ESAT:

1. analītiski domājošs;
2. inovatīvu, mūsdienīgu ideju atbalstītājs;
3. atbildīgs;
4. mērķtiecīgs komandas vadītājs;
5. iniciatīvas bagāts;
6. enerģisks.

JA JUMS IR:

1. izglītība atbilstoši  Izglītības likumā  un Ministru kabine-
ta  noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifi kāciju un profesionālās pilnveides kārtī-
bu noteiktajām prasībām, par priekšrocību tiks uzskatīta iz-
glītība izglītības vadībā;
2. vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās iz-
glītības jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze peda-
goģiskajā darbā ne mazāka par pieciem gadiem;
3. par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz trīs gadu pieredze 
izglītības vadības darbā (Par minēto izglītības vadības darbu 
tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja 
vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas 
vadību) pēdējo piecu gadu laikā;
4. pieredze darbā ar fi nanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības 
projektiem; par priekšrocību tiks uzskatīta starptautisko pro-
jektu vadība;
5. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vie-
nas Eiropas Savienības ofi ciālās valodas zināšanas profesio-
nālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
6. izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze 
to sagatavošanā;
7. stratēģisks redzējums par pilnvērtīgu izglītības piedāvāju-
mu sākumskolā un izpratne par inovācijām izglītībā;
8. prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
9. lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, 
teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
10. augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt prob-
lēmsituācijas;
11. teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
12. nevainojama reputācija;
13. ja uz jums neattiecas  Izglītības likumā  un  Bērnu tiesī-

bu aizsardzības likumā  noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu.

MĒS PIEDĀVĀJAM JUMS:

1. plānot skolas stratēģisko attīstību un vadīt tās darbu;
2. nodrošināt skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to 
ievērošanu, skolas attīstības plāna un izglītības programmu 
izstrādi;
3. nodrošināt mācību plāna izpildi un audzināšanas darba 
norisi;
4. izstrādāt un kontrolēt skolas budžetu;
5. nodrošināt skolas intelektuālo, fi nanšu un materiālo resur-
su efektīvu izmantošanu;
6. veidot un attīstīt komandu, nodrošinot skolu ar atbilstošas 
kvalifi kācijas darbiniekiem;
7. organizēt labvēlīgu vidi pedagogu radošai un inovatīvai 
darbībai, strādājot komandā;
8. sadarboties ar Jēkabpils novada izglītības un kultūras pār-
valdi un pašvaldības izglītības iestādēm Krustpils novada iz-
glītības sistēmas pilnveidošanā;
9. sadarboties ar valsts institūcijām un citiem partneriem sko-
las darba pilnveidošanā un attīstīšanā;
10. pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību institūcijās 
un masu medijos.

PIEDĀVĀJAM:

1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
3. atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem mērķdotāci-
ju sadalē un ikmēneša atlīdzības daļu no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem;
4. sociālās garantijas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. motivācijas vēstule;
2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 1. jūlijam uz e-
pastu:  novads@krustpils.lv vai pa pastu: Krustpils nova-
da pašvaldība, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV – 5202. Do-
kumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas 
pa tālruni 65237619 vai 20288055.

Sociālā dienesta organizētas 
nometnes Krustpils novadā 
2017.gada vasarā 

2017. gada 3. jūnija 
pašvaldību vēlēšanu 
rezultāti Krustpils novadā

Maija mēnesis Krustpils nova-
da jauniešiem pagāja sportiskā 
atmosfērā, norisinājās divi biedrī-
bas “Latvijas ģenerāļu klubs” kau-
sa izcīņas posmi. Pirmais posms 
norisinājās 19.maijā, Viesītes āra 
stadionā. Posma ietvaros jauniešu 
komandas no sešiem novadiem 
sacentās savā starpā netradicio-
nālā sporta disciplīnā – “jautrajā” 
futbolā. “Jautrajā” futbolā koman-
dām savas bumbas kontrolēšanas 
prasmes un iemaņas bija jāpierāda 
spēlējot ar lielo vingrošanas bum-
bu nevis klasisko futbola bumbu. 

Kopumā tika izspēlētas 
10 aizraujošas un intri-
ģējošas spēles. Kopvēr-
tējumā Krustpils nova-
da jauniešu komanda 
– Ieva Ivanova, Jānis 
Kalniņš, Artjoms Seņ-
kovs un Daniels Moro-
zovs izcīnīja godpilno 
trešo vietu. Jāpiebilst, 

ka mūsu komandas spēlētājs Jānis 
Kalniņš tika atzīts par labāko spēlē-
tāju. Par ko mums ir ļoti liels prieks. 

Otrais posms 31. maijā norisi-
nājās Jēkabpils novada Dignājas 
pagastā. Posma ietvaros Jaunie-
šu komandas orientējās, meklēja 
kontrolpunktus un pildīja dažā-
das grūtības pakāpes uzdevu-
mus. Krustpils novada jauniešu 
komanda – Jānis Bisnieks, Reinis 
Paukšs, Elīna Kotova un Viktori-
ja Kudrjašova fi nišēja kā ceturtā 
ātrākā, veiklākā un precīzākā ko-
manda. 

Latvijas Ģenerāļu kluba ceļo-
jošā kausa izcīņa notiek jau trešo 
gadu. Pasākuma mērķi ir stiprināt 
valstiski – patriotiskās vērtības un 
zināšanas par Valsts drošību un aiz-
sardzību, vienlaikus veicinot bērnu 
un jauniešu (13 – 25) sportiskās ak-
tivitātes. Tāpat mērķis ir katru gadu 
noteikt labāko jauniešu komandu 
un stiprināt sadarbību starp Sēlijas 
novadu jauniešu.

Posmu norises vieta ir Sēlijas 
novada pašvaldību un sadarbības 
novada teritorijas – Aknīste, Ilūkste, 
Jaunjelgava, Jēkabpils novads, Ne-
reta, Sala, Viesīte un Krustpils.

Nākošais Ģenerāļa kausa 
posms norisināsies 27. jūnijā, 
Krustpils novadā. Jauniešu koman-
das pārbaudīs savus spēkus ne 
tikai skrienot šķēršļu joslu, bet arī 
kāpjot klinšu sienā un velkot virvi.

Angelīna Smirnova, Krustpils 

novada pašvaldības, Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste

Krustpils novada pašvaldība izsludina konkursu uz amatu: 

Variešu sākumskolas direktors (vakance sākot no 2017.gada 23.jūnija)

Krustpils novada jaunieši rezultatīvi spēlē Krustpils novada jaunieši rezultatīvi spēlē 
futbolu Viesītē un orientējas Dignājāfutbolu Viesītē un orientējas Dignājā
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Ar interesantu ekskursiju š.g. 
20.maijā ir noslēgusies kārtēja ve-
cāku atbalsta grupu nodarbību se-
zona Krustpils novadā. 

Tumšākajos gada mēnešos – 
rudenī un ziemā vecāki visos no-
vada pagastos ir aktīvi apmeklējuši 
nodarbības par dažādām tēmām. 
Ir apgūtas zināšanas par veselīgu 
dzīvesveidu un ārstniecisko tēju 
lietošanu, ir notikušas grupu no-
darbības ar psihologu, kur katrs 
dalībnieks izzināja savu raksturu, 
personības iezīmes un iekšējos 
resursus. Decembrī vecāku at-
balsta grupu dalībnieki darināja 
Adventes vainagus un cepa pipar-
kūkas. Jau par tradīciju kļuvis, ka 
nodarbības darbam ar dabas ma-
teriāliem vadīja viena no Kūku pa-
gasta grupas dalībniecēm – Natā-

lija. Natālijai ir interese un dotības 
veidot dažādus fl oristikas darbus, 
un ar savām prasmēm un idejām 
Natālija labprāt padalās ar citiem. 
Savukārt, nodarbības par savas 
veselības uzlabošanu un pirmo 
medicīnisko palīdzību vadīja piere-
dzējusī medicīnas darbiniece Kūku 
pagastā – Vēsma Grīnmane. Kopī-
gajās nodarbībās esam mācījušies 
saprast savas attiecības ar bērniem 
ģimenē un veidot ģimenes svētku 
svinēšanas tradīcijas.

Vecāku atbalsta grupu ekskur-
sijā apmeklējām skaistākās Lat-
gales vietas – Aglonas baziliku un 
Kristus karaļa kalnu. Ciemojāmies 
arī pie neparastā Velnezera un 
muzeju nakts ietvaros bija iespēja 
aplūkot vairākas izstādes Līvānu 
amatniecības un mākslas centrā. 

Dalībnieku skaits gan vecāku 
atbalsta grupu ikdienas nodar-
bībās, gan ekskursijā pieaug ar 
katru gadu. Ir gandarījums, kad 
var pavadīt laiku kopā ar smai-
dīgiem un dzīvespriecīgiem cil-
vēkiem, kuri cenšas pilnveidot 
sevi, lai uzlabotu gan savu, gan 
savas ģimenes un bērnu dzīves 
kvalitāti.

Paldies visiem, kas atbalstīja 
vecāku atbalsta grupu ikdienas 
nodarbības pagastos un dāvāja 
iespēju atpūsties kopīgajā ekskur-
sijā!

Gaidīsim jaunas tikšanās nāka-
majā sezonā!

Inita Gādmane, 

sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm ar bērniem Krustpils 

novadā

Krustpils novada vecāku 
atbalsta grupu sezona 

noslēgusies ar ekskursiju
Šā gada 9.maijā 

Raudas speciālajā in-
ternātpamatskolā nu 
jau desmito gadu pēc 
kārtas norisinājās sko-
lēnu teātra festivāls 
„Neparastā skatuve”. 
Šogad festivāla tēma 
bija „Saulīte siltā, sau-
līte jaukā debesīs zelta 
ratiņos braukā”.

Festivālā piedalījās 
Latgales zonas speciā-
lo skolu skolēni. Antū-
žu speciālās internāt-
pamatskolas pirms-
skolas un sākumskolas 
skolēni rādīja skeču 
„Saulītes sagaidīšana”, 
kuru sagatavoja sko-
lotājas Māra Bojāre 
un Egita Praškeviča. Ezersalas 
internātpamatskolas izpildīju-
mā redzējām izrādi „Pavasara 
vēstneši”, (skolotājas S.Stukāne 
un I.Sidarāne). Sveķu internāt-
pamatskolas aktieri ieinteresēja 
ar skeču „Pūpolēns un pelēns” 
(skolotāja V.Janoviča). Baltinavas 
Kristīgās internātpamatskolas 
bērni kopā ar skolotāju L.Dunci 
bija sagatavojuši skeču „Balti-
navas muzikanti”, bet pašmāju 
– Raudas internātpamatskolas 
aktieri skolotājas A.Zaktrarčenko 
vadībā rādīja „Medus kūku”.

Festivālā radošu, brīnumus 
gaidošu atmosfēru uzturēja Pe-
pija un kukainīte Mārīte. Mazie 
aktieri jutās kā pasakā! Pēc iz-
rāžu noskatīšanās žūrija katrai 
komandai piešķīra titulus. An-

tūžu speciā-
lās internātpamatskolas skolēni 
saņēma titulu „Saulainākie ak-
tieri”. 

Teātra festivāla noslēgumā 
bērni varēja izdejoties disko mū-
zikas ritmos, katrs skolēns saņē-
ma jauku dāvaniņu par piedalī-
šanos. Prieks par to, ka skolas 
direktors Z.Ozoliņš un direktora 
vietniece I.Fokičeva atbalstī-
ja braucienu, paldies viņiem! 
Mēs sakām paldies arī tiem cil-
vēkiem, kuri pielika čaklu roku 
skatuves noformējuma un tērpu 
tapšanā – aprūpētājai A.Vītolai 
un skolotājam V.Sīlim! Esam 
gandarīti par kopā paveikto!

 Skolotājas M.Bojāre un 

E.Praškeviča, 

un mūsu mazie aktierīši

ANTŪŽU SKOLĒNI TEĀTRA 
FESTIVĀLĀ RAUDĀ

Maija mēnesī Sūnu pamat-
skolas skolēni vienojās kopīgā 
brīvprātīgajā darbā un ar laba 
padarīta darba un saliedētības 
sajūtu sagaidīja vasaru, sakopjot 
Asotes pilskalna dienvidu nogāzi. 
Ar skolēniem kopā strādāja Sūnu 
pamatskolas mācībspēki,  tehnis-
kie darbinieki un Krustpils novada 
pašvaldības tūrisma un jaunatnes 
lietu speciāliste. Talkas ietvaros 
jaunāko klašu skolēni atbrīvoja 

pilskalna dienvidu nogāzi no ko-
kiem un krūmiem, savukārt vecā-
ko klašu skolēni sakopa pilskalna 
ceļa malā esošo autobusa pieturu. 
Pēc labi padarīta darba tika orga-
nizēts kopīgs pikniks ar sportis-
kām aktivitātēm, mūziku, dziedā-
šanu un jokiem. Talkas noslēgu-
mā skolēni atzina, ka tā ir lieliska 
iespēja ne tikai pabūt kopā un 
lieliski pavadīt laiku, bet arī kopīgi 

sakopt kādu mūsu novada stūrīti, 
tādejādi izrādot cieņu videi, ap-
kārtējiem cilvēkiem, novadam un 
savai valstij. 

Aktivitātes mērķis bija ne tikai 
rosināt skolēnus piedalīties da-
žādos sakopšanas darbos, bet arī 
aicināt rūpēties par dabu un no-
vērtēt tās bagātības.

Asotes pilskalns  (latīņu va-
lodā rakstītajos tekstos:  Aszute; 
latgaliski Osota) ir pilskalns Krust-

pils novada  Kūku pagastā,  Dau-
gavas  labajā krastā, 2km augš-
pus  Jēkabpils,  morēnu  augstie-
nes galā. Pilskalns ir senās Asotes 
zemes pārvaldes centrs. Ziemeļu, 
austrumu un dienvidu nogāzes, 
kuras aptek Asote (tagad  Dār-
zupīte) jeb Lagzde, ir 10 metrus 
augstas, lēzenajā ziemeļrietumu 
malā uzmests aptuveni 2 metrus 
augsts valnis. 1949. – 1954. gada 
izrakumos atklāts biezs kultūrslā-

nis ar celtņu un sadzīves   priekš-
metu paliekām,   10. gs. dzelzs 
ieguves krāsns un podnieku 
darbnīca, kur trauku izgatavoša-
nai izmantoja podnieku ripu. No 
pilskalna paveras skats uz Dauga-
vas senleju, Kaupres pilskalnu un 
Dignājas mežiem.

Angelīna Smirnova, 

Krustpils novada pašvaldības, 

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Skolēni sakopjot Asotes pilskalnu, vienojas kopīgā Skolēni sakopjot Asotes pilskalnu, vienojas kopīgā 
brīvprātīgajā darbābrīvprātīgajā darbā
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Krustpils pa-
matskolas 9.klašu 
zēni Kārlis Broks, 
Igors Jodelis, Kris-
taps Bērtiņš, Livčāns 
Janeks, Gatis Miro-
novs, Salvis Linde, 
Emīls Jansons, San-
dis Ozoliņš, Salvis 
Ozoliņš, Sandis Sa-
veļjevs un Erlands 
Ludzišs, ar gandarīju-
ma sajūtu par labi pa-
veiktu darbu 13.maijā 
piedalījās 9.klašu Pē-
dējā zvana svinībās. 
Šie zēni pagājušajā un šajā mācību 
gadā mājturības stundās, skolotā-
ja Imanta Silava vadībā, realizēja 
divus projektus. Pirmā projekta 
mērķis bija uzlabot un pilnveidot 
skolas teritorijā uzstādītā āra tre-
nažiera – horizontālo trepīšu kons-
trukciju. Iecere – uzlabot drošību 
un izmantošanas iespējas visiem 
skolēniem, veiksmīgi tika realizēta 
un jau visu šo mācību gadu reāli 
darbojās. 

Otrā projekta Zviedru sienas 
atjaunošanas un remonta darbi 
noslēdzās dienu pirms Pēdējā 
zvana svinībām. Projekta reali-
zācijas laikā skolēni demontēja 
salauztās konstrukcijas, atjaunoja 
un izgatavoja jaunus kāpšļus un 

to stiprinājuma 
līstes, ko apstrā-
dāja ar koksnes 
aizsardzības lī-
dzekļiem, nola-
koja un nostipri-
nāja, atjaunojot 
pilnībā Zviedru 
sienu skolas 
sporta zālē. 

Šie paveiktie labie darbi pa-
augstina drošību sporta stun-
dās, rada iespēju inventāru 
izmantot plašākam interesen-
tu lokam un ceļ pašvērtējumu 
darbu veicējiem. Zēni,  pēc vai-
rākiem gadiem apmeklējot sko-
lu, ar lepnumu varēs atcerēties 
– tas ir mūsu darbs!

Šo projektu un ļoti daudzu citu 

lietu izgatavošana zēnu mājturības 
stundās nebūtu iespējama bez SIA 
”Dižmežs” atbalsta. Konkrēti – ir 
izveidojusies vairāku gadu sadar-
bība ar vienu no „Dižmežs” īpašnie-
kiem Edgaru Mitri. Paldies Edga-
ram par atbalstu Krustpils pamat-
skolai, nodrošinot materiālu zēnu 
mājturības kokapstrādes stunām!

Mājturības skolotājs 

Imants Silavs

Vīpes pamatskolā darbojas 
vides pulciņš ‘’Tīrai Latvijai!’’, kura 
galvenais uzdevums bija piedalī-
šanās ‘’Zaļās jostas’’ organizētajos 
makulatūras un izlietoto bateriju 
vākšanas konkursos ‘’Tīrai Latvi-
jai!’’

Vides pulciņa pārziņā bija visi 
ar makulatūras vākšanu saistīti 
darbi: makulatūras siešana, svēr-
šana, uzskaite un nodošana pār-
strādei Līgatnes papīrfabrikai. 

Aktīvākie makulatūras vācēji 
bija: 5.kl. skolnieks Edvards Ļau-
daks, viņa savāktais makulatūras 
daudzums ir 1000 kg, 5.klases 
skolniece Alina Terentjeva – 212 
kg, 2.kl. skolnieks Ričards Golo-
vcevs – 29 kg un 7.kl. skolnieks 
Daniels Meļihovs – 22 kg.

Pavisam savācām 2t 126 kg 
makulatūras, tādējādi izglābjot 
no nociršanas aptuveni 26 kokus.

Piedalījāmies arī izlietoto bate-
riju vākšanas konkursā ‘’Tīrai Lat-
vijai!’’. Pavisam savācām 30 kg iz-
lietoto bateriju. Bateriju vākšanas 
konkursā iesaistījām arī pagasta 
iedzīvotājus, izliekot kastītes izlie-

totajām baterijām pagasta pārval-
des ēkā un veikalā. Paldies visiem 
iedzīvotājiem, kuri atsaucās uz 
mūsu aicinājumu, vākt izlietotās 
baterijas. 

Turpinot skolas tradīciju, vides 
pulciņš par savu uzdevumu uz-
skatīja arī organizēt piedalīšanos 
meža stādīšanā. Meža stādīšanā 
piedalījās visi 5. – 9. klašu skolēni. 
5.kl ar klases audzinātāju Natāliju 
Semjonovu, 6./7.kl ar klases au-
dzinātāju Skaidrīti Bērziņu un 8./9.
kl ar klases audzinātāju Mariju Za-
rāni. Apstādījām 0,7 ha lielu platī-
bu un iestādījām 2400 priedītes. 

Vides pulciņā darījām arī citus 
darbus: piedalījāmies skolas ap-
kārtnes sakopšanas talkā, pavasa-
rī uzlikām putnu būrīšus, noska-
tījāmies video fi lmas „Papīra ceļš” 
un „Bateriju ceļš”

Esam apņēmības pilni turpināt 
šos labos darbus darīt arī nākoša-
jā mācību gadā, lai mūsu Latvija, 
sagaidot simtgadi, kļūtu tīrāka un 
skaistāka!

Vides pulciņa vadītāja:

skolotāja M.Zarāne  

Par godu Latvijas simtgadei Vī-
pes pamatskolas skolēni, skolotāji 
un tehniskie darbinieki jau šajā 
mācību gadā, uzsāk „Labo darbu” 
maratonu kā veltījumu Latvijai 
svētkos. Ticot, ka labie darbi ļauj 
mūsu sirdīm kļūt atvērtākām...

Mēs bieži sakām, ka mūsu la-
bākie draugi ir dzīvnieki. Reti kurā 
mājā lauku apvidū nesastapsi, 
kādu laisku kaķi vai mājas sar-
gu – suni. Par šiem dzīvniekiem 
mēs rūpējamies un tos mīlam. Kā 
arī mācām saviem bērniem, ka 
esam atbildīgi par tiem, ko esam 
pieradinājuši.

Bērni jautā, kāpēc ir klejojoši 
dzīvnieki un, kur tie paliek. Kas ir 
dzīvnieku patversme?

Meklējot atbildes secinām, 
ka tā ir mājas vieta bezsaimnieku 
dzīvniekiem. Vienas tādas mājas ir 
tepat netālu – Jēkabpils dzīvnieku 
patversme.

Sazinoties ar patversmes dar-
biniekiem un noskaidrojot, kas 

būtu nepieciešams tur mītoša-
jiem dzīvniekiem, nolēmām at-
balstīt šo iestādi un sniegt savu 
palīdzību, kā arī to apmeklēt.

10.maijā paņēmām dāvanas 
– suņu un kaķu barību, segas, 
spilventiņus, avīzes, putraimus 
un citas noderīgas lietas dzīvnie-
kiem un devāmies ceļā.

Skolnieces Rūta no 9.kl. un 
Džastina no 5.kl. raksta par re-
dzēto un piedzīvoto:

 – Šodien mēs devāmies uz 
Jēkabpils dzīvnieku patversmi. 
Mūs sagaidīja patversmes dar-
binieks Vladimirs Martinovs un 
skaļi suņu rējieni, kas vēlāk nori-
ma. Šis darbinieks bija ļoti laipns. 
Viņš mums visu izrādīja un iepa-
zīstināja ar patversmes iemītnie-
kiem, kā arī atbildēja uz visiem 
mūsu jautājumiem. Mēs bijām ļoti 
priecīgas, ka varējām paglaudīt 
kaķus un dažus suņus. Visvairāk 
mums iepatikās liels ruds suns. 
Katrs suns bija savādāks gan pēc 

izskata, gan rakstura.
 – Mēs domājam, ka ir labi, ka 

pastāv tādas iestādes kā dzīvnie-
ku patversmes, jo šeit tiek pie-
ņemti un aprūpēti dzīvnieki, kas 
palikuši bez mājām. Bet būtu vēl 
labāk, ja cilvēki rūpētos paši par 

saviem dzīvniekiem, nevis pamet, 
lai tie klaiņo. Dzīvniekiem ir tādas 
pašas tiesības kā cilvēkiem – būt 
pabarotiem un aprūpētiem, jo 
viņi nav nekāda rotaļlieta, bet dzī-
va būtne.

Nodevuši dāvanas un saņē-

muši pateicības vārdus dodamies 
uz autobusu. Pārdomās iegrimuši 
par redzēto un dzirdēto bērni pa-
vada ceļu uz mājām.

Esam priecīgi, ka mūsu labais 
darbiņš ir noderīgs!

Skolotāja Ilona Golovceva 

 Uzsākts „Labo darbu” maratons Vīpes pamatskolā

Dāvana skolai pēdējā zvanāVīpes pamatskola 
piedalās „Zaļās jostas” 
organizētajos konkursos 
„Tīrai Latvijai!”
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Konkursa organizē-
tājs: Krust pils pagasta biblio-
tēka, sadarbībā ar Krustpils no-
vada pašvaldību.

Konkursa tēma: “Blē-
ņu stāsti Krustpils novadā”. 
Katrs bērns vai jaunietis uzzīmē 
kādu blēņu stāstu, kas ir noticis 
Krustpils novadā vai ir pilnībā 
izdomāts, zīmējuma aizmugu-
rē drīkst arī uzrakstīt šo blēņu 
stāstu, tēmai ir jābūt saistītai 
ar Krustpils novadu tās vēsturi, 
mūsdienām vai nākotni. Darbā 
nedrīkst būt uzzīmētas rupjī-
bas, aizvainojoši skati vai uz-
rakstīti necenzēti vārdi. Darbam 
ir jābūt oriģinālam, tas nedrīkst 
būt kopēts vai pārzīmēts. Bib-
liotēkas šī konkursa ietvaros 
drīkst veidot pasākumus saistī-
bā ar šo tēmu.

Konkursa mērķis: Vei-
cināt bērnu iztēli un izdomu, 
popularizēt Krustpils novadu un 
ieviest patriotismu Krustpils no-
vada iedzīvotājiem, kā arī veidot 
izstādi un popularizēt to novada 
svētku ietvaros.

Konkursa uzdevums:
 Izsludināt zīmējumu kon-

kursu Krustpils novada teritorijā.
 Organizēt konkursa norisi 

Krustpils novada bibliotēkās.
 Apkopot konkursa dalībnie-

ku iesniegtos darbus un izvietot 
tos izstādē

 Izvērtēt konkursa dalībnie-
ku darbus un apbalvot labākos.

Konkursa dalībnieki: Krust-
pils novada bērni un jaunieši ve-
cuma grupās 4 – 7 gadi, 8 – 13 
gadi, 14 – 19 gadi,

Noformēšana:
1. brīva izvēle darba izpildī-

šanas tehnikai;
2. izmērs – A4 vai A3;
3. darba aizmugurējā pusē 

iekļaut darba nosaukumu, pilnu 
darba autora vārdu un uzvārdu, 
vecumu un pagasta vai ciema 
nosaukumu.

Konkursa termiņš: no 
2017gada 5.jūnijs līdz 10.jūlijam

Darbu iesniegšana:
1. No 2017.gada 5.jūnija dar-

bi tiek iesniegti Krustpils novada 
bibliotēkās:

 Antūžu bibliotēkā
 Atašienes bibliotēkā
 Kūku bibliotēkā
 Krustpils pagasta bibliotēkā
 Mežāres bibliotēkā
 Medņu bibliotēkā
 Vīpes bibliotēkā
 Zīlānu bibliotēkā
2. Katra bibliotēka apkopo vi-

sus iesniegtos darbus un nogā-
dā Krustpils pagasta bibliotēkā.

3. Konkursa dalībnieki savu 
darbu drīkst iesniegt jebkurā 
bibliotēkā, neatkarīgi no dzīves 
vietas.

Vērtēšana: Zīmējumi 
tiks izvietoti izstādē Krustpils 
novada svētku dienā 15.jūlijā. 
Izstādes darbus vērtēs novada 
svētku apmeklētāji trīs vecuma 
grupās, kas būs 4 – 7 gadi, 8 – 13 
gadi, 14 – 19 gadi. pēc izstrādā-
tās vērtēšanas sistēmas, kas tiks 
precizēta Krustpils novada svēt-
ku dienā.

Apbalvošana: Apbal-
vošana notiks Krustpils novada 
svētku dienā 15.jūlijā, kad tiks 
arī izsniegtas pateicības ikvie-
nam konkursa dalībniekam un 
apbalvoti pirmo trīs vietu iegu-
vēji katrā vecuma grupā.

Zīmējumu konkursa nolikums 
“Blēņu stāsti Krustpils novadā”

Sā kusies pieteikšanās “Bērnu 
un jauniešu žūrijai 2017”. Kūku 
bibliotēka šajā projekta piedalās 
no pašiem pirmsākumiem un arī 
šogad turpinās piedāvāt saviem 
lasītājiem iespēju kļūt par Bērnu 
un jauniešu žūrijas ekspertiem. 
Visi, kas vēlas iesaistīties projek-
tā un kļūt par lasīšanas eksper-
tiem, tiek aicināti pieteikties 
Kūku bibliotēkā. Atgādinām, ka 
darbojas arī Vecāku žūrija, tādēļ 
laipni aicinām bērnu vecākus 
iesaistīties šajā pasākumā. Esiet 
laipni gaidīti!

Lasīšanas veicināšanas 
programmas „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija” 2017. gada 
grāmatu kolekcija

5+
Divdesmit pieci mākoņi / Maija 

Laukmane. – Rīga: Annele, 2016. 
Ezītis, kurš mīlēja slepeni: noti-

kumi jautrajā lauku sētā / Daiņus 
Šukis. – Rīga: Lauku Avīze, 2017. 

Govs / Huans Arhona. – Rīga: 
Pētergailis, 2016.

Īsi stāstiņi par lietām / Ķēstu-
tis Kasparavičs. – Rīga: Pētergailis, 
2016.

Pasaka par peļu pili / Maikls 
Bonds. – Rīga: Egmont Latvija, 
2016.

Puika, kas zīmēja kaķus: pēc 
japāņu pasakas motīviem. – Rīga: 
Jāņa Rozes apgāds, 2017.

9+
Baltais lācis: 

pasaku pavārgrā-
mata bērniem / 
Māra Viška, Uldis Daugaviņš, Mār-
tiņš Sirmais. – Rīga: Liels un mazs, 
2017.

Kaķēns margrietiņās / Uldis 
Auseklis. – Rīga: Lauku Avīze, 
2016. 

Muris un Vufs / Timo Parvela. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 

Proti svilpot, Juhanna? / Ulfs 
Starks. – Rīga: Liels un mazs, 2016.

Pūcīte ar zeltainajām acīm / 
Lelde Stumbre. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2016.

Uzrodas Flata kungs! / Žau-
me Kuponss. – Rīga: Lauku Avīze, 
2017.

11+
14 – 14 / Silēna Edgāra, Pols 

Beorns. – Rīga: Jāņa Rozes ap-
gāds, 2017.

Ceļojums uz Amazoni / Eva 
Ibotsone. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
2016. 

Pastaiga mirušo pilsētā: Pāru-
pes spoku stāsti / Māris Rungu lis. – 
Rīga: Liels un mazs, 2016.

Samsona ceļojums / Anete 
Mīrsva. – Rīga: Jāņa Rozes ap-
gāds, 2016.

Skaļā klase / Ieva Samauska. – 
Rīga: Pētergailis, 2016. 

Vafeļu sirdis: Lēna un es Sa-
triektajā Matildē / Marija Parra. – 
Rīga: Liels un mazs, 2016.

15+
Es joprojām krītu / Šīna Vilkin-

sone. – Rīga: Lietusdārzs, 2017. 
Marēsi: Sarkanā klostera hroni-

kas / Marija Turtšaninova. – Rīga: 
Pētergailis, 2016.

Meitene tīmeklī / Zoji Saga. – 
Rīga: Egmont Latvija, 2016.

Rabarberu sarkanais / Oidira 
Ava Olafsdotira. – Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2016.

Sektors 18 – 08 / Ilze Enģele. – 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 

Tētis / Kārlis Vērdiņš. – Rīga: 
Liels un mazs, 2016.

Vecāki
Brīvroku mamma: ieteikumi 

vecākiem, kā nolikt malā telefonu, 
sadedzināt veicamo darbu saraks-
tu un pārstāt tiekties pēc pilnības, 
lai piedzīvotu patiesi būtisko! / 
Reičela Meisija Steforda. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2016.

Ledus apelsīns / Dace Vīgan-
te. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Mums neredzamā gaisma / 
Entonijs Dors. – Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2016. 

Omce sūta sveicienus un at-
vainojas / Frēdriks Bakmans. – 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016.

Jeļena Hnikina, Kūku 

bibliotēkas vadītāja – novada 

bibliotēku koordinators

Sākam jauno „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas 2017” lasīšanas maratonu

Konkursa mērķis bija foto mirklī atspoguļot 
lasīšanu, kā patīkamu un interesantu nodarbi un 
sava brīvā laika pavadīšanas veidu. Krustpils no-
vada iedzīvotāji bija aicināti iesniegt kvalitatīvas 
fotogrāfi jas, kuras raksturo lasīšanas paradumus. 

Šoreiz salīdzinājumā ar citam reizēm kon-
kursam iesniegts pārsteidzoši maz darbu. Par 
iesniegtam fotogrāfi jām bija iespēja balsot Kūku 
bibliotēkas lapā draugiem.lv. Balsošana ir noslē-
gusies, lūk rezultāti:

“Brīvā laika pavadīšana – lasot!” Aivis Liepiņš 
un Diāna Ļūļāka (Kūku pagasts) – 102 balsis;

“Lasīšanu var pārvērst par patīkamu nodarbi 
ar ģimeni saulainā dienā!” Rolands Laguns (Varie-
šu pagasts) – 36 balsis;

«Lietderīga laika izmantošana», Benita Spalvi-
ņa (Atašienes pagasts) – 34 balsis.

Pateicamies dalībniekiem par ieguldīto dar-
bu, radošo garu un laiku, kas veltīts konkursam! 

Apbalvošana notiks Vasaras sezonas atklāša-
nas pasākumā Kūkās 17.jūnijā. 

Jeļena Hnikina, Kūku bibliotēkas vadītāja – 

novada bibliotēku koordinatore

Ir noslēdzies fotokonkurss 
„Lasītprieks fotomirkļos” 
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2017.gada aprīlī biedrība „Vīpes stils” ir 
īstenojusi LEADER programmā apstiprinātu 
projektu Nr. 16 – 05 – AL24 – A019.2101 – 
000009 „Pamatlīdzekļu iegāde atpūtas vie-
tas un laivu nomas punkta „Daugmales” iz-
veidei.” Projekts tika atbalstīts Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējas 
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietva-
ros. Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas 
ir EUR 11  347,99, publiskais fi nansējums 
70% apmērā – EUR 7 943,59, 10% apmērā 
– Krustpils novada pašvaldības līdzfi nansē-
jums EUR 1 134,80, 20% apmērā – biedrības 
fi nansu līdzekļi EUR 2 269,60. Prjekta ietva-
ros ir iegādatas 9 laivas, piekabe- laivu ve-
dējs, kā arī tūrisma inventārs – 4 teltis un citi 
tūrisma piederumi.

Biedrības galvenais mērķis bija izveidot 
laivošanas inventāra bāzi, kā arī organizēt 
tās pieejamību iedzīvotājiem – grupu un 
individuālu interesentu laivu braucieniem, 
tādējādi daudzveidojot aktīvās atpūtas ie-
spējas mūsu teritorijā. Biedrības turpmākais 
mērķis ir popularizēt ūdenstūrisma iespējas, 
izveidot laivošanas maršrutus apkārtnes 
ūdenstilpnēs, popularizēt laivošanu gan 
bērnu, gan jauniešu, gan pieaugušo vidū. 
Šobrīd aicinām iedzīvotājus iepazīt Dauga-
vu posmā Līvāni – Trepe- Jēkabpils, kas ir se-
višķi aizraujošs un interesants daudzo krāču, 
salu un lielās straumes dēļ. Organizējot kopī-
gus laivošanas braucienus ar vietējiem iedzī-

votājiem, izzināsim tuvējās ūdenstilpnes un 
veicināsim mūsu teritorijas atpazīstamību. 
Plānojam izveidot laivošanas maršrutus arī 
Neretā, Dubnā un citās ūdenstilpnēs. Iegul-
dīsim savus resursus ūdenstūrisma attīstībā 
mūsu novadā, kas ir arī viens no Krustpils 
novada pašvaldības mērķiem.

Šī projekta ideja par laivošanas inventāra 
nepieciešamību radās mums, vietējiem ie-
dzīvotajiem, kas ikdienā dzīvo tik tuvu Dau-
gavai un redz tās aktīvas atpūtas iespējas, 
ko piedāvā daba. Laivu noma no attālākām 
vietām rada papildus izmaksas un īpašu lai-
ka plānošanu. Izmēģinot un izpētot citu lai-
vu nomu piedāvto inventāru, nonācam pie 
secinājuma, kāds inventārs būtu atbilsto-
šāks mūsu ūdeņiem. Priecājamies par mūsu 
projekta idejas un fi nansu atbalstu, ko saņē-
mām no biedrības „Lauku partnerības Sēlija”, 
Lauku atbalsta dienesta un Krustpils novada 
pašvaldības. Paldies arī visiem biedriem, vie-
tējiem iedzīvotajiem un uzņēmējiem, kas 
piedalījās un iesaistījās projekta tapšanas un 
īstenošanas procesā. 

Šobrīd varam nodrošināt tūrisma laivas 
vienlaicīgi 16 pieaugušajiem un 4 bērniem, 
ka arī zvejas laivu 3 personām. Ceram uz sa-
biedrības interesi, laivošanai tīkamiem laika 
apstakļiem un, ka kopīgiem spēkiem varē-
sim sasniegt arī projektā obligāti sasniedza-
mās fi nansu prognozes, kas turklāt ir laba 
motivācija biedrībai aktīvi darboties un īste-
not „uz papīra uzliktās” projekta vīzijas. 

Uz tikšanos Daugavas kracēs!!!
Biedrība „Vīpes stils”

Biedrība “InSpe” izstrādājusi projekta 
pieteikumu, kurš guvis atbalstu 700.00 
EUR apmērā no Krustpils novada nevals-
tisko organizāciju atbalsta fonda. Projekta 
nosaukums “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 
vecumdienās”.

Cilvēki vecumdienās bieži vien paliek 
apātiski un neaktīvi. Kustību trūkums un 
vientulība nereti rada depresiju, kā arī pa-
sliktinās veselība, izraisot kustību traucē-
jumus un citas veselības problēmas. Svarī-
gi, lai seniori aktīvi līdzdarbojas un sociali-
zējas ar citiem sabiedrības locekļiem, liet-
derīgi pavada brīvo laiku, mājīgā un jaukā 
vidē. Veciem cilvēkiem ir ļoti svarīgi aktīvi 
un saturīgi pavadīt savas ikdienas gaitas. 
Tāpēc projekta mērķis ir pēc iespējas ilgāk 
saglabāt senioriem fi zisko, garīgo un soci-
ālo labklājību. Lai pēc iespējas ilgāk varē-
tu dzīvot pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. 
Projekta ietvaros tiks organizēti pasākumi 
senioriem, kas mazinās sociālo atstumtī-
bu, veicinās līdzdalību daudzveidīgos pa-
sākumos, nodrošinās jaunu zināšanu un 
prasmju apguvi.
Projekta īstenošanas laiks: 

01.06.2017 – 31.08.2017.
Plānotās projekta 
aktivitātes:

1. Seminārs fi zioterapeita vadībā – da-
lībnieki semināra laikā tiks informēti par 
muskuļu spēka uzlabošanu un saglabāša-
nu, lokanību, kustību koordinācijas uzlabo-
šanu, funkcionālo spēju uzlabošanu. Dalīb-
niekiem būs iespēja ar lektoru individuāli 
konsultēties par jautājumiem, kas saistīti ar 
semināra tēmām, kā arī saņemt atbildes uz 
iepriekš sagatavotiem jautājumiem.

2. Seminārs veselīgs uzturs – dalībnieki 
semināra laikā tiks informēti par veselīga 
uztura pamatprincipiem, kas ļaus uzlabot 
pašsajūtu.

3. Rokdarbu darbnīcas – nodarbības 
laikā senioriem būs iespēja apgūt jaunu 
adīšanas tehniku, prasmes un iemaņas, 
kuras varēs izmantot arī turpmāk. Turpinā-
jumā seniori uzadīs zīdaiņu zābaciņus, ku-
rus ar Dzimtsarakstu nodaļas starpniecību, 
uzdāvināsim novadā reģistrētiem jaundzi-
mušajiem. Vecāki, kuri Krustpils novadā 
piereģistrēs savus jaundzimušos, saņems 
adītus zābaciņus saviem mazuļiem.

4. Ziepju gatavošanas nodarbība – no-
darbības laikā senioriem būs iespēja pa-
gatavot oriģinālas ziepes ar dažādām pie-
devām no dabīgās ziepju masas.

5. Brauciens uz Aglonu – senioriem 
būs iespēja apmeklēt Aglonas baziliku, 
Karaļkalnu, Maizes muzeju, Preiļu Leļļu 
karaļvalsti. Uzzināt par maizes vēsturi, uz-
turvērtību, rudzu maizes gatavošanu pēc 
sentēvu metodēm. Uzzināt par leļļu dari-
nāšanas procesu, iejusties karaļa galma 
personāžu lomās. Apskatīt Kristus karaļa 
kalnu un Aglonas baziliku, kur varētu ap-
domāt savu dzīvi, savu nākotni, un sajust 
spēku pieplūdumu.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi publi-
cētai informācijai Krustpils novada mājas 
lapā un piedalīties daudzveidīgajās pro-
jektu aktivitātēs.

Paldies Krustpils novada pašvaldībai 
par novērtējumu un ticību mūsu darbiem! 
Liels, liels paldies par atbalstu un sadarbī-
bas iespējām!

Biedrība “InSpe”

Pamatlīdzekļu iegāde atpūtas vietas un 
laivu nomas punkta „Daugmales” izveidei

 Biedrība “InSpe” guvusi atbalstu 
projektam “Aktīvs un veselīgs 
dzīvesveids vecumdienās”

21. maijā atpūtas vietā 
“Daugmales” norisinājās pirmais 
Krustpils novada pašvaldības tū-
risma sezonas atklāšanas pasā-
kums atpūtas vietā “Daugmales”, 
Vīpes pagastā. Tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākums Krustpils 
novadā norisinājās pirmo reizi un 
nākotnē tas varētu kļūt par tradī-
ciju – ik gadu maijā atklāt tūrisma 
sezonu ar īpašu pasākumu.

Pasākuma pirmajā daļā ik-
viens varēja pārbaudīt savu 
veiklību, izturību un izveicību 
dažādās aktivitātēs. Pasākuma 
kulminācija bija piecu kilometru 
garā brauciena – gan laivotāju, 
gan plosta braucēju – svinīgā 
sagaidīšana ar vokālā ansambļa 
“Krustpilieši” dziesmām. Brau-
cienā kopumā  piedalījās 26 da-
lībnieki – 16 laivu braucēji un 
10 plosta braucēji. Turpinājumā 
pasākuma apmeklētāji brīvdabā 
varēja baudīt Krustpils pagasta 

amatierteātra “Savējie” izrādi ‘Pil-
sētnieki”. Pasākuma noslēgumā 
tika apbalvoti aktivitāšu uzvarē-
tāji, tika izlozētas dāvanu kartes 
laivu braucieniem un baudīta 
īpašā “Daugmales” zupa.

Pasākuma apmeklētāji va-
rēja iepazīties ar jaunajiem 
Krustpils novada pašvaldības 
informatīvajiem tūrisma izde-
vumiem. Krustpils novada paš-
valdības jaunajā tūrisma kartē 
apkopota informācija par tūris-
ma iespējām Krustpils novadā. 
Bukletā iekļauta informācija par 
kultūrvēsturiskiem objektiem, 
dabas objektiem, piemiņas vie-
tām,   dažādām novadā aplūko-
jamām kolekcijām un ekspo-
zīcijām, naktsmītnēm un telšu 
vietām, ēdināšanas iespējām, 
kā arī cita tūristiem noderīga in-
formācija. Lai tūristiem  atvieg-
lotu maršrutu plānošanu, jeb-
kurš tūrisma objekts vai uzņē-

mums ir atzīmēts bukletā pie-
ejamajā Krustpils novada kartē 
un to apraksti papildināti ar tā 
atrašanās vietas koordinātēm. 
Informatīvais materiāls papil-
dināts ar fotogrāfijām. Tūrisma 
bukletā ir pieejama informācija 
3 valodās – latviešu, angļu un 
krievu. Savukārt tie, kas vēlas 
izbaudīt 1 vai 2 dienu braucie-
nu pa Daugavas krācēm posmā 
Līvāni – Jēkabpils visu aktuālo 

informāciju par krā-
cēm, salām, to atra-
šanās vietu, objektu 
vēsturisko attīstību 
un to nosaukumu 
izcelsmi  var atrast 
bukletā “Daugavas 
krāces”. Tāpat buk-
letā atrodama no-
vada karte, kurā ir iezīmēti visi 
tūrisma objekti, naktsmītnes un 
ēdināšanas iestādes.

Angelīna Smirnova, Krustpils 

novada pašvaldības, Tūrisma un 

jaunatnes lietu speciāliste

Atklāta Krustpils novada tūrisma Atklāta Krustpils novada tūrisma 
sezona un izdoti jauni tūrisma bukletisezona un izdoti jauni tūrisma bukleti
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3.maijā Sējā pulcējās maz-
pulcēni no visas Latvijas, lai 
piedalītos ikgadējās mazpulku 
sporta spēlēs. Pavisam piedalī-
jās 69 komandas no 56 mazpul-
kiem – 24 komandas jaunākajā 
grupā, 30 komandas vidējā gru-
pā un 15 komandas vecākajā 
grupā. Aptuveni 300 dalībnieki 
sacentās dažādās komandu un 
individuālajās sporta disciplī-
nās. Sporta spēles tiesāja Sējas 
pamatskolas vecāko klašu au-
dzēkņi, skolotāji un Mazpulku 
brīvprātīgie jaunieši.

No Krustpils novada sporta 
spēlēs piedalījās 60. Krustpils 
mazpulks un 748.Sūnu maz-
pulks, katru pārstāvēja 2 ko-
mandas. Dienas garumā notika 
dažādas sportiskas aktivitātes 
gan komandām, gan individu-
āli. Un liels prieks bija noslēgu-
mā par veiksmīgajiem startiem. 
3. vieta vidējo komandu grupā 
748. Sūnu mazpulkam „Zaļais 
spēks” (Loreta Kalve, Gunta 
Pastare, Rebeka Zekante, Ar-
tūrs Turkupols), 3. vieta vecāko 
komandu grupā 60. Krustpils 
mazpulkam „Krustpilieši” (Dzin-
ta Prodniece, Zinta Prodniece, 
Agnija Inatjeva, Sandis Ozo-
liņš). Individuālajās sacensībās: 

1. vieta lodes grūšanā – Loreta 
Kalve (748.Sūnu mazpulks), 1. 
Vieta tāllēkšanā no vietas – Lo-
reta Kalve (748.Sūnu mazpulks) 
un 1. Vieta pildbumbas meša-
nā – Rebeka Zekante(748.Sūnu 
mazpulks).

Pateicību par dalību sporta 
spēlēs saņēma 748. Sūnu maz-
pulka jaunākā komanda „Za-
ļās sūnas”(Rēzija Kalniņa, Juris 
Jastrabovičš, Mārtiņš Grebežš, 
Justīne Leitāne), kā arī 60. Krust-
pils mazpulka vidējā komanda 
„Ašie”(Evelīna Rudzīte, Sjuzan-
na Sileviča Diāna Cakulke, Eve-
līna Garkalne).

Pasākuma noslēgumā maz-
pulcēni “Baltā galdauta svētku” 
ieskaņā tikās ar Latvijas olim-
pisko spēļu laureātiem – ka-
maniņbraucējiem Andri un Juri 
Šiciem, kā arī ar daudzkārtēju 
paraolimpisko spēļu laureātu 
lodes grūšanā un diska meša-
nā Aigaru Apini.  Mazpulcēni 
izmantoja iespēju palūgt spor-
tistiem autogrāfus, kā arī kopīgi 
nofotografēties. Sporta spēļu 
laureāti medaļas un kausus sa-
ņema tieši no olimpiešu rokām!

Ilze Balode, 

60. Krustpils mazpulka 

vadītāja

Mazpulku sporta Mazpulku sporta 
spēles Sējāspēles Sējā

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

17:30 SV TKU G JIENS 
no Vies tes novada domes l dz 
centr lajam laukumam pie 
Kult ras pils

Centr lais laukums 
(pie Kult ras pils)

18:00 DIŽKONCERTS “S lija Rot ” 
Vienot  koncert  apvienosies 1000 
dzied t ji, dejot ji, folkloras kopas un 
p t ju or estri no S lijas novadiem;

pašie viesi: 
m zi u apvien ba ”NEAIZMIRSTUL TES”, 
pavadoš  m zi u grupa GINTA ŽILINSKA vad b , 
IVETA T LE un “S LIJAS SAUC JAS”. 
Koncerta m kslinieciskie vad t ji: 
J kabpils apri a koru virsdiri ente 
AGITA IKAUNIECE, deju kolekt vu virsvad t ja 
ELITA TREILONE, p t ju or estru virsvad t js HARIJS 
ZDANOVSKIS, folkloras kopu virsvad t ja VITA TALLA. 
Koncerta režisors un vad t js: 
K RLIS ANIT NS

21:00 – 02:00 
SV TKU BALLE  kop  ar 
“Belcanto or estri” 

Vies tes novads Akn stes novads Krustpils novads J kabpils novads Salas novads Jaunjelgavas novads Il kstes novads Neretas novads

S LIJAS NOVADU APVIEN BAS
5.Tautas m kslas sv tki

IEEJA BEZ MAKSAS

Vies t
1.j lij1.j lij

Muzeja “S lija” parks

10:00 S LIJAS LIELTIRGUS 
11:00 SV TKU ATKL ŠANA 

un IESKANDIN ŠANA
*BR V  SKATUVE – 
S lijas novadu DIŽOŠAN S 
Saimnieku lom s 
P teris Dra vi s un 
Aija Rancova

Vies tes kato u bazn ca

12:00 Ekum niskais 
dievkalpojums un 
novadnieku AIGARA un 
GUNTARA GODI U 
KONCERTS

Kult ras pils izst žu z le 

14:00 Izst žu cikls 
“Tautas m ksla S lij ”
 S lijas novadu gleznot ju izst de, 

izst des atkl šana, tikšan s un 
sarunas ar m ksliniekiem;
 “Laika kaleidoskops” 

/Jaunjelgavas kult ras veicin šanas 
biedr ba/

17:30 SV
no

S LIJAS NOVADU APVIEN BAIENS LIJAS LIJAS NOVADU APVIENEN BAS NOVADU APV
.Tautasutas m kslm kslas sv tk5.Taut

Muzeja “S lija” parks

10 00
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IZDEVĒJS: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 a, Jēkabpils, LV-5202. 
Telefons: 20288054, 65237628, E-pasts: ieva.lapina@krustpils.lv METIENS: 3000 eksemplāri.
Par rakstu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. "Krustpils Novadnieku" var izlasīt arī www. krustpils.lv
IESPIESTS: SIA "Erante". 

VIESĪTĒ:
1.jūlijā, visas 
dienas garumā 
Sēlijas novadu 
apvienības 5. Tautas 
mākslas svētki. Piedalās 
Krustpils novada kolektīvi

MEŽĀRES KN:
7.jūlijā, plkst.22:00 
Karaoke vakars

KRUSTPILS 
PAGASTA 
SPUŅĢĒNOS:
15.jūlijā, 
KRUSTPILS NOVADA 
SVĒTKI 2017
(programma aplūkojama 
afi šā) Sīkāka informācija 
apskatāma
www.krustpils.lv

VĪPES PGASTA 
CENTRS:
22.jūlijā, 
Sporta diena Vīpē

VARIEŠU PAGASTA 
CENTRĀ:
22.jūlijā, 
plkst.10:00 
Sporta svētki Variešos – 
volejbols, ģimeņu un 
individuālās stafetes, 
atrakcijas bērniem.

KŪKU PAGASTA 
BRĪVDABAS 
ESTRĀDE 
“MĀRDADZIS”:
28.jūlijā, 
plkst. 22:00 
DISKOBALLE
30.jūlijā, 
plkst.13:00 
Pēcpusdiena bērniem 
kopā ar leļļu teātri 
“TIMS” – 
koncertprogramma 
“Skursteņslauķi”

ATAŠIENĒ:
29.jūlijā 
Krustpils novada Annas 
un Jēkaba dienas lustes
un ll folkloras kopu saiets 
“Atašīnes suseklis” – 
sīkāka informācija sekos

Heijā, krustpilieti, ja 
gribi iepazīt 

Krustpils pagastu un 
uzzināt barona 

Korfa gaitas tajā, 

piesakies pa 
telefona Nr. 26607259 
– Anita, līdz 11.jūlijam, 

ekskursijai 
pa Krustpils pagastu. 

Izbraukšana 15.jūlijā 
plkst. 15.00 no Krustpils 

pagasta pārvaldes.

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

JŪLIJĀJŪLIJĀ
Krustpils

15.jūlijāKrustpils pagasta 
Spuņģēnos

novada svētkinovada svētki
13.00 – 14.00 Atklāšana 

12.00 Mobilā virvju trase “Turies!”

14.00 Foto orientēšanās

14.00 Bērniem “Putu paradīze” 

14.00 Teātru skeču maratons

14.00 Zemessardzes 56 kājnieku 
bataljona aktivitātes un 
demonstrējumi

14.00 DJ Kaspars Siliņš 

16.30 Velo šovs “Greentrials”

18.30 Svētku gājiens 

19.00 Novada pašdarbnieku koncerts

21.00 Viesmākslinieku 
“LATVIAN BLUES BAND” koncerts 
(kultūras namā)

22.00 Svētku zaļumballē grupa 
“Lauku muzikantu” 

Plašākai informācijai, 
lūdzu, sekot www.krustpils.lv

Kapu svētki Krustpils novadā 
2017 gada vasarā

Atašienes pagastā
Atašienes kapos 
(katoļu draudzei)

30.07. Plkst. 13:00 
(Sv. Mise baznīcā)

Atašienes kapos 
(luterāņu draudzei)

30.07. Plkst. 12:00 

Vīpes pagastā
Māsānu kapos 8.07. Plkst. 13:30

Ezerķiķauku kapos 8.07. Plkst. 15:00

Landzānu kapos 16.07. Plkst. 14:00

Kūrānu  kapos 16.07. Plkst. 15:30

Variešu pagastā
Baltgalvju kapos 1.07. Plkst. 10:30

Rusuļu kapos 1.07. Plkst. 12:00

Silabebru kapos 15.07. Plkst. 10:30

Trākšu kapos 15.07. Plkst. 12:00

Antūžu kapos 29.07. Plkst. 10:30

Bauru kapos 29.07. Plkst. 12:00

Krustpils pagastā
Irbenieku kapos 
(Krustpils ev.lut. draudze)

29.07. Plkst. 13:30

Ķaupu kapos 
(Krustpils ev.lut. draudze)

29.07. Plkst. 15:00

Grīvas kapos 
(Gostiņu ev.lut. draudze)

29.07. Plkst. 17:00

Melderu kapos 
(Gostiņu ev.lut. draudze)

19.08. Plkst. 16:00

Mežāres pagastā
Gobiņu kapos 2.07. Plkst. 14:30

Ratīšu kapos 2.07. Plkst. 16:00

Kūku pagastā
Interesēties pie mācītāja Ēvalda Bērziņa 
(tālr. 29107876)


