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Marinzejas ezers un tā ap-
kārtne ir teicama atpūtas vieta 
klusuma, skaistas un neskartas 
dabas cienītājiem. Marinzejas 
ezera apvidus piesaista ikvienu 
ar savām dabas un kultūrvēs-
turiskajām vērtībām. Meži, zie-
došas pļavas, pauguru un ieleju 
saspēle, ezera ūdeņu atspulgi 
pastāvīgi ļauj sajust dabas spē-
ku un enerģiju. Ezera ainavu 
papildina 19.gadsimta vidū grā-
fa Jozefa fon der Borha būvētā 
majestātiskā muiža ar angļu un 
franču jauktā stila parku. Marin-
zejas muiža ar parku ir viena no 

ievērojamākajām vēsturiskajām 
bagātībām Krustpils novadā. 

19.maijā ar plašu un daudz-
veidīgu programmu tika atklāta 
Krustpils novada tūrisma sezo-
na, simbolizējot ne tikai dabas 
pamošanos, bet arī cilvēku inte-
resi apskatīt Latvijas skaistākās 
vietas, tostarp Krustpils novadu. 
Krustpils novada tūrisma sezo-
nas atklāšanas pasākums nu ir 
kļuvis par tradicionālu pasāku-
mu, kas norisinās ik gadu  maija 
mēnesī. Pērn Krustpils novada 
tūrisma sezona Vīpes pagasta 
atpūtas vietā “Daugmales” tika 

atklāta ar laivu braucienu pa 
Daugavu.

 Diena iesākās ar jaudīgu gru-
pas ‘Jauda” koncertu. Pēc tam 
motoklubu pārstāvji pasākuma 
apmeklētājiem ļāva izbaudīt ne-
aizmirstamus, adrenalīna piesā-
tinātus mirkļus. Dienas gaitā pa-
sākuma apmeklētāji varēja iepa-
zīties ar Krustpils novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju piedāvā-
jumu,  izbaudīt laivu braucienus 
pa Marinzejas ezeru, radošajās 
darbnīcās kopā ar biedrību “Silta 
sirds” darināt gaismas ķermeņus, 
kā arī  gida pavadībā izzināt Ma-

rinzejas muižas noslēpumus. 
Vakara noslēgumā seno deju 

grupa “Magnolia” pasākuma ap-
meklētājiem caur deju uz mūzi-
ku ļāva aizceļot uz 19.gadsimtu. 
“Magnolia” rādīja 19. gadsimta 
balles deju meistarklases un 
stāstīja par tā laika balles un deju 
tradīcijām. Savukārt Kūku pagas-
ta sieviešu vokālais ansamblis 
“Minima” priecēja klātesošos ar 
muzikāliem priekšnesumiem. 

Paldies liels visiem krustpilie-
šiem un novada viesiem par to, 
ka kopīgi radījām šos svētkus. 
Šie svētki bija domāti Jums, un 

mums, organizatoriem, lielākais 
gandarījums par ieguldīto dar-
bu ir smaids Jūsu sejās un acīs. 
Paldies visiem vēlreiz par skais-
tajiem svētkiem! Lai izdevusies, 
spilgta un neaizmirstamiem ie-
spaidiem pilda Jums šī tūrisma 
sezona. 

Tiekamies Krustpils novada 
tūrisma objektos un kultūras pa-
sākumus!

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

Foto: Betija Rubina, Daina Eglīte

Krustpils novada tūrisma sezona atklāta ar Krustpils novada tūrisma sezona atklāta ar 
krāšņiem svētkiem Atašienes pagastākrāšņiem svētkiem Atašienes pagastā



2    2018. gada 1. JŪNIJS

Krustpils novada pašvaldībā 
aktīvi norit darbs pie projekta 
Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbeto-
na ceļa seguma izbūve indus-
triālās teritorijas sasniedzamī-
bai un attīstībai industriālajā 
teritorijā pie Krustpils stacijas” 
īstenošanas. 

Tika veikts iepirkums ceļa 
“Stacija – Kazubrenči” pārbū-
ves darbiem. Pamatojoties uz 
iepirkuma Nr. KNP 2018/3/ERAF 
rezultātiem, darbus veiks būv-
uzņēmējs SIA “Ošukalns”. Au-
toruzraudzību atbilstoši izstrā-
dātajam būvprojektam veiks IK 
“Metrs” un būvuzraudzību visā 
objekta būvniecības laikā atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām 
un Tehniskajai specifikācijai 
veiks SIA “RoadLat”.

Saskaņā ar būvdarbu grafi-
ku, šobrīd ir uzsākti teritorijas 
sagatavošanas darbi, kopumā  

plānots pārbūvēt esošo 
grants ceļu uz ceļu ar asfalt-
betona segumu, veicot esošo 
grāvja tīrīšanu un jauna rakša-
nu, esošo caurteku tīrīšanu un 
jaunu uzstādīšanu, caurteku 
galu nostiprināšanu, zemes 
klātnes ierakuma izbūvi no-
brauktuvēm un pieslēgumiem, 
pamata nesošās kārtas un sa-
lizturīgas kārtas būvniecību, 
asfaltbetona kārta s būvniecību, 
jaunu ceļa zīmju uzstādīšanu 
un ceļa horizontālo apzīmēju-
mu uzstrādi, 20kV un 0,4kV ka-
beļlīnijas posmu pārbūvi.

Informāciju sagatavoja 

Tamāra Latiševa, 

Tālr.27804081, 

e-pasts tamara.latiseva@

krustpils.lv

Krustpils novadā ir uzsākti 
būvniecības darbi projektā  
Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfaltbetona 
ceļa seguma izbūve industriālās 
teritorijas sasniedzamībai un 
attīstībai industriālajā teritorijā pie 
Krustpils stacijas”

Krustpils novada pašvaldī-
ba projekta Nr.9.2.4.2/16/I/012 
“Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi 
Krustpils novada iedzīvotājiem” 
ietvaros šovasar organizē divas 
nometnes.

No 16. jūlija līdz 18. jūlijam 
brīvdienu mājā “Celmiņi” plā-
nota nometne pusaudžiem 
un jauniešiem “Veselīgs un 
kustīgs”. Aktivitāte paredzēta 
pusaudžiem un jauniešiem no 
13 līdz 17 gadiem. Nometnes 
mērķis ir veicināt jauniešu un 
pusaudžu interesi par veselīgu 
dzīvesveidu un uzturu, iesaistīt 
jauniešus mērķtiecīgās fiziskās 
aktivitātēs. Nometnē dalībnie-
ki mācīsies kā gardi un veselīgi 

gatavot Fast food, apgūs pirmo 
palīdzību, mezglu siešanu, do-
sies ekskursijā un vairākās citas 
veselīgas un sportiskas aktivitā-
tes. 

No 15. augusta līdz 16. au-
gustam brīvdienu mājā “Cel-
miņi” – veselīga dzīvesveida 
nometne vecākiem ar bērniem. 
Nometne paredzēta vecākiem 
kopā ar bērniem no 4 līdz 15 
gadiem, kuras mērķis ir sekmēt 
vecāku iesaisti bērnu fizisko ak-
tivitāšu veicināšanā un popu-
larizētu veselīgu dzīvesveidu. 
Nometnē dalībnieki dosies pār-
gājienos, piedalīsies mērķtiecī-
gās fiziskās aktivitātēs, mācīsies 

kā taupīgi, veselīgi un garšīgi 
gatavot, iepazīs aromterapiju 
un gatavos eko (krēmi, skrubji, 
eļļas) produktus. 

Nometnes ir bez maksas, 
projekts tika  finansēts no Eiro-
pas Sociālā fonda un valsts bu-
džeta līdzekļiem. Tiesības rīkot 
pasākumu ieguva biedrība “Sil-
ta sirds”.

Ja vēlies piedalīties kāda no 
nometnēm, piesakies vai piesa-
ki savu bērnu līdz 21. jūnijam 
zvanot pa tālruni – 29406408, 
vai rakstot uz e-pastu – liga.bei-
narovica@krustpils.lv

Projekta vadītāja

Līga Beinaroviča

Kūku pagasta Sūnu pamat-
skolā – dienas nometne bērniem/
jauniešiem no 10 līdz 16 gadu ve-
cumam „Kūku vasara” (NODARBĪ-
BAS VIDES SAKOPŠANĀ UN SEVIS 
PILNVEIDOŠANĀ). Norisināsies no 
25.06.2018. līdz 29.06.2018. (ie-
skaitot).

Atašienes pagastā (pie kul-
tūras nama) – dienas nometne 
bērniem/jauniešiem no 10 līdz 
16 gadu vecumam „Vilinājums” 
(NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠA-
NĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ). 
Norisināsies no 25.06.2018. līdz 
29.06.2018. (ieskaitot).

Mežāres pagastā – dienas no-
metne bērniem/jauniešiem no 10 
līdz 16 gadu vecumam „Mežāres 
elpa” (NODARBĪBAS VIDES SAKOP-
ŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ). 
Norisināsies no 16.07.2018. līdz 
20.07.2018. (ieskaitot).

Vīpes pagastā – dienas no-
metne bērniem/jauniešiem no 
10 līdz 16 gadu vecumam „Vīpes 
akmentiņi” (NODARBĪBAS VIDES 
SAKOPŠANĀ UN SEVIS PILN-
VEIDOŠANĀ). Norisināsies no 
16.07.2018. līdz 20.07.2018. (ie-
skaitot).

Variešu pagastā – dienas no-
metne bērniem/jauniešiem no 
10 līdz 16 gadu vecumam „Varieši 
var!” (NODARBĪBAS VIDES SAKOP-
ŠANĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ). 
Norisināsies no 23.07.2018. līdz 
27.07.2018. (ieskaitot).

Krustpils pagasta Spun-
ģēnos – dienas nometne bēr-
niem/jauniešiem no 10 līdz 16 
gadu vecumam „Aicinājums” 
(NODARBĪBAS VIDES SAKOPŠA-
NĀ UN SEVIS PILNVEIDOŠANĀ). 
Norisināsies no 23.07.2018. līdz 
27.07.2018. (ieskaitot).

Nometnēs plānotas arī 
ekskursijas!

Informācija un pieteikšanās
pie nometnes vadītājas Ini-

tas Gādmanes, pa tālr. 20288057, 
28335326, (par nometnēm Kūkās, 
Vīpē un Krustpils pag.)

 pie nometnes vadītājas 
Marijas Goršelatovas, pa tālr. 
29365159, (par nometnēm Ata-
šienes, Mežāres un Variešu pag.)

pie sociālajām darbiniecēm 
pagastos: Krustpilī – Marija Gor-
šelatova 29365159, Kūkās – Tat-
jana Ivanova 28679194, Anita 
Pobjaržina 28690643, Atašienē 
– Līga Kozuliņa 29414156, Mežā-
rē – Zane Mitrofanova 28303598, 
Vīpē – Marita Karaseva 26606412, 
Variešos – Natālija Jaudzema 
26105862,

vai Krustpils novada Sociāla-
jā dienestā – 65237636

Krustpils  novadā 2018.gada vasarā 
Sociālais dienests organizē bērnu un jauniešu 
darba un atpūtas nometnes

Krustpils novada pašvaldība 
piedalījās Zivju fonda izsludi-
nātajā projektu konkursā, kura 
mērķis ir sniegt valsts atbalstu 
pasākumiem zivsaimniecības 
attīstībai. Krustpils novada paš-
valdība ar Zivju fonda finansiā-
lu atbalstu un savu līdzfinan-
sējumu šogad īstenos divus 
projektus – Nr. 2.7. “Vēžu un 
zivsaimnieciskā izpēte Krust-
pils novada Laukezerā”, Nr. 
1.11. “Zivju resursu aizsardzība 
Krustpils novada ūdenstilpēs 
2018. gadā”.  

Laukezerā zivju un vēžu po-
pulācijas izpēte ir veikta pirms 
vairākiem gadiem. Pa šo laiku ar 
Zivju fonda atbalstu ezerā ir pa-
pildināti zivju resursi. Lai varētu 
vērtēt zivju un vēžu populāciju 
dinamiskās izmaiņas, novērtēt 
populāciju stāvokli  un noteikt 
nosacījumus optimālai resursu 
izmantošanai, projekta Nr. 2.7. 
“Vēžu un zivsaimnieciskā izpēte 
Krustpils novada Laukezerā” ie-

tvaros tiks veikta zivju un vēžu 
izpēte Laukezerā un izstrādāts 
ezera apsaimniekošanas plāns. 

Projekta Nr. 1.11. “Zivju re-
sursu aizsardzība Krustpils no-
vada ūdenstilpēs 2018. gadā” 
mērķis ir pilnveidot Krustpils 
novada rīcībā esošo materiāl-
tehnisko nodrošinājuma bāzi, 
uzlabojot zivju resursu aizsar-
dzības pasākumu veikšanu 
Krustpils novada ūdenstilpēs. 

Esam ļoti pateicīgi Zivju fon-
dam par lielo finansiālo atbal-
stu un veiksmīgo sadarbību.

Krustpils novada

Teritorijas plānošanas un 

darba ar uzņēmējiem 

speciālists 

Līga Beinaroviča

Veselīga dzīvesveida nometnes 
jauniešiem un vecākiem ar bērniem

Krustpils novada pašvaldība 
īstenos divus Zivju fonda 
atbalstītus projektus

• Krustpils novada dome izsolē pārdod 
izīrētu  dzīvokļa īpašumu “Spunģēni 
3”-9, Spunģēni, Krustpils pagasts, 
Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 900 
8942, 64.6 m2 platībā, par sākumcenu 
EUR 3500. 

Izsole notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst. 
10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju 
zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē:  
http://www.krustpils.lv.;

• Krustpils novada dome atklātā mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu soli pārdod  
nekustamo īpašumu – zemi un apbūvi 

Madonas ielā 21, Jēkabpilī, kadastra 
Nr. 5601 001 3225, 6679 m2 platībā. 
Izsoles sākumcena – EUR 23 000,  
Izsoles nodrošinājums – 10% no 
sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 30, 
Izsoles solis – EUR 250.  
Izsole notiks 2018.gada 7.jūnijā plkst. 
10.45 Krustpils novada domē,  norādītā 
telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1)elektroniski  uz 
e-pastu: ilze.stupane@krustpils.lv, nākamā 
dienā pēc sludinājuma publikācijas 
ofi ciālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, līdz 
2018.gada 6.jūnija plkst.17.00; 2) klātienē 

pēc adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, 
28.kabinetā  no 2018.gada 4.jūnija  līdz 
2018.gada 6.jūnija plkst. 17.00.
Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē:  
http://www.krustpils.lv

• Krustpils novada dome atklātā mutiskā 
izsolē, ar augšupejošu soli pārdod  
nekustamo īpašumu – “Zemīte”, 
Variešu pagasts, Krustpils novads, 
kadastra Nr. 5694 002 0366, 2.61 ha 
platībā. 
Izsoles sākumcena - EUR 5500, 
Izsoles nodrošinājums – 10% no 
sākumcenas, 
Dalības maksa – EUR 30, 

Izsoles solis – EUR 200.  
Izsole notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst. 
10.10 Krustpils novada domē,  norādītā 
telpā/ sēžu zālē, Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī. 

Pieteikties izsolei var: 1)elektroniski  
uz e-pastu: ilze.stupane@krustpils.
lv, nākamā dienā pēc sludinājuma 
publikācijas ofi ciālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”, līdz 2018.gada 4.jūlija 
plkst.17.00; 2) klātienē pēc adrese: Rīgas 
iela 150a, Jēkabpils, 28.kabinetā  no 
2018.gada 2.jūlija līdz 2018.gada 4.jūlija 
plkst. 17.00.
Tālrunis uzziņām 65237625, ar izsoles 
nolikumu var iepazīties tīmekļa vietnē:  
http://www.krustpils.lv.;

Izsoles
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2018. gada 23.maija Krust-
pils novada domes sēdē izska-
tīti un pieņemti lēmumi šādos 
jautājumos

• Par atbalstu poļu biedrī-
bai “RODACY” (piešķirt finan-
sējumu 408 EUR apmērā poļu 
biedrībai “RODACY” projekta 
“Viņi balsoja par neatkarību” 
īstenošanai, novirzot finansē-
jumu no kultūras pasākumiem 
paredzētajiem līdzekļiem)

• Par projektu „Pašval-
dības gran ts ceļa „Pāpuļi 
– Cīruļi” 1,605 km pārbūve 
Krustpils novada Variešu pa-
gastā” (piedalīties valsts un 
Eiropas Savienības atklātajā 
projektu iesniegumu konkursā 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjau-
nošana lauku apvidos” ar pro-
jekta iesniegumu  „Pašvaldības 
grants ceļa „Pāpuļi – Cīruļi” 
1,605 km pārbūve Krustpils no-
vada Variešu pagastā”; apstipri-
nāt projekta kopējās izmaksas 
148753,51 EUR, t.sk. publiskais 
finansējums – 133878,15 EUR 
un Krustpils novada pašvaldī-
bas finansējums 14875,36 EUR 
apmērā)

• Par SIA “Spunģēni - Dau-
gavieši” 2017. gada pārskata 
apstiprināšanu (apstiprināt 
pašvaldības SIA „ Spunģēni - 
Daugavieši” 2017. gada pārska-
tu) 

• Par grozījumiem Krust-
pils novada pašvaldības dar-
binieku amata vienību un 
slodžu sarakstā un Krustpils 
novada pašvaldības amat-
personu un darbinieku atlī-
dzības nolikumā (izdarīt grozī-
jumus Krustpils novada pašval-
dības amata vienību un slodžu 
sarakstā un Krustpils novada 

pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikumā) 

• Par Krustpils novada paš-
valdības 2017.gada Finanšu 
pārskata apstiprināšanu (ap-
stiprināt Krustpils novada paš-
valdības konsolidēto Finanšu 
pārskatu par 2017.gadu)

• Par atbalstu biedrībai 
“Cerību sala” (piešķirt atbalstu 
500 EUR apmērā bērnu un jau-
niešu invalīdu biedrības “Cerī-
bu sala” sporta spēļu rīkošanai 
2018.gada 29.jūlijā Jēkabpils 
pilsētas stadionā, finansējumu 
novirzot no sporta pasākumiem 
paredzētiem līdzekļiem)

• Par dāvinājuma (ziedoju-
ma) pieņemšanu (noslēgt zie-
dojuma līgumu ar SIA “SAKRET” 
par simtgades ģerboņa ziedo-
jumu un pieņemt ziedojumu 
35,26 EUR (trīsdesmit pieci euro 
26 centi) vērtībā, lai nodrošinā-
tu plašāku pieeju iedzīvotājiem 
iepazīties ar precīzi izveidotu 
un Heraldikas komisijas apstip-
rinātu valsts simboliku.

• Par līdzekļu piešķiršanu 
no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem (piešķirt līdzekļus 
975 EUR apmērā LED lampu ie-
gādei, iesniegtā rēķina apmak-
su veikt no dabas resursu no-
dokļa rezerves līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem)

• Par atbalstu komandas 
“Krustpils Juniori” sporta 
apģērba iegādei (piešķirt at-
balstu 400 EUR apmērā sporta 
apģērba iegādes izmaksu seg-
šanai, novirzot finansējumu no 
sporta pasākumiem paredzēta-
jiem līdzekļiem)

• Par amatpersonas (darbi-
nieka) kvalifikācijas paaugs-
tināšanu un ar to saistīto iz-
devumu segšanas un atmak-
sāšanas kārtību (apstiprināt 

noteikumus “Noteikumi par 
amatpersonas (darbinieka) kva-
lifikācijas paaugstināšanu un ar 
to saistīto izdevumu segšanas 
un atmaksāšanas kārtību”)   

• Par Krustpils novada paš-
valdības funkcijas deleģēju-
mu Jēkabpils pilsētas pašval-
dības Iekļaujošās izglītības 
atbalsta centram (noslēgt de-
leģēšanas līgumu ar Jēkabpils 
pilsētas pašvaldību par Iekļau-
jošās izglītības atbalsta centra 
pakalpojumu izmantošanu)

• Par atbalstu grāmatas 
izdošanai (piešķirt finansēju-
mu 120 EUR apmērā SIA “Laura 
plus” grāmatas izdošanai)

• Par īres maksas noteikša-
nu Krustpils novada pašval-
dības īpašumā  un valdījumā 
esošajām dzīvojamām telpām 
Krustpils pagastā (Ar 2018.
gada 1.jūliju noteikt Krustpils 
novada pašvaldības īpašumā 
un valdījumā esošajiem dzīvok-
ļiem dzīvojamā mājā “Spunģēni 
3”, Krustpils pagastā, īres maksu 
0,40 EUR par 1 m2 mēnesī)

• Par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu un pirkuma 
līguma slēgšanu par pašval-
dībai piederošajiem dzīvok-
ļiem (apstiprināti pašvaldības 
nekustamā īpašuma – izīrēto 
dzīvokļu  Jaunā muiža, Kūku pa-
gastā, Krustpils novadā izsoles 
rezultāti). 

• Par zemes domājamās 
daļas nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības (nodot īpašumā bez 
atlīdzības daudzdzīvokļu mā-
jas dzīvokli Nr.2 “Spunģēni 2” 
piesaistītā zemes gabala pie-
krītošās 284/8564 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītā zemes 
gabala)

• Par izīrētā dzīvokļa 
“Spunģēni 3”-9, Spunģēni, 

Krustpils pagasts, Krustpils 
novadā, nodošanu atsavi-
nāšanai (nodot atsavināšanai 
Krustpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu 
ar atsavināšanas metodi – pār-
došana atklātā izsolē ar aug-
šupejošu soli ar nosacīto cenu 
3500 EUR.)

• Par nekustamā īpašuma 
– “Zemīte”, Variešu  pagasts, 
Krustpils novads nodošanu 
atsavināšanai un izsoles no-
teikumu apstiprināšanu (ap-
stiprināt izsolē atsavināmā ob-
jekta – zemes vienības 2.61 ha 
platībā ar nosacīto cenu 5500 
euro)

• Par dzīvojamās telpas 
īres līguma pārslēgšanu (pār-
slēgt īres un komunālo līgumu 
uz nenoteiktu laiku)

• Par personas uzņemšanu 
dzīvokļu rindā (uzņemt pir-
mām kārtām rindā uz Krustpils 
novada pašvaldības dzīvokli Va-
riešu pagastā)

• Par nomas līguma pār-
slēgšanu (pārslēgt nomas līgu-
mu par šķūnīti)

• Par medību tiesību nomu 
Kūku un Variešu pagastā (iz-
nomāt medību tiesības bied-
rībai “Medības”, līgumu slēgt 
uz 5 gadiem, noteikt medību 
nomas maksu gadā, pamato-
joties uz Krustpils novada paš-
valdības medību tiesību nomas 
piešķiršanas noteikumiem, tas 
ir 0.43 Eiro plus PVN par vienu 
ha gadā)

• Par rūpnieciskās zvejas 
pašpatēriņam tiesību nomu 
publiskajos ūdeņos Krustpils 
novadā (piešķirt limitu rūpnie-
ciskajai zvejai un slēgt zvejas 
tiesību nomas līgumu uz vie-
nu gadu zvejai Daugavas upē 
Krustpils novada teritorijā; at-

ļaut izmantot zvejā vienu mur-
du ar sētu līdz 30 m)

• Par zemes ierīcības pro-
jektu apstiprināšanu (apstip-
rināt  zemes ierīcības projektu 
robežu savstarpējai pārkārtoša-
nai un zemes ierīcības projektu  
zemes vienības sadalīšanai di-
vās zemes vienībās)

• Par atļauju Krustpils no-
vada domes priekšsēdētājam 
K. Pabērzam piedalīties pie-
redzes apmaiņas braucienā 
uz Baltkrieviju 

Nākošā kārtējā domes sēde 

notiks 2018.gada 20.jūnijā

*Krustpils novada pašvaldī-
bas domes sēžu protokoli un au-
dio ieraksti publicēti mājaslapā 
www.krustpils.lv, sadaļā “Pašval-
dība” un apakšsadaļā “Domes 
sēdes”.

Informāciju apkopoja

Krustpils novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Monika Kauranena

Domes sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi

Jau sesto gadu pēc kārtas va-
saras ieskaņā Sūnu pamatskolas 
teritorijā pulcējās Krustpils no-
vada aktīvākās un sportiskākās 
ģimenes, lai mērotos spēkiem 
Ģimeņu sporta spēlēs. Pasākums 
otro gadu tiek īstenots ESF pro-
jekta nr. 9.2.4.2/16/I/012 “Veselī-
bas veicināšanas un slimību  profi -
lakses pasākumi Krustpils novada 

iedzīvotājiem” ietvaros. 
Projekts tika fi nansēts 
no Eiropas Sociālā fonda 
un valsts budžeta līdzek-
ļiem. Tiesības rīkot pasā-
kumu ieguva biedrība 
“Silta sirds”.

Šogad 19. maijā pasākums tika 
atklāts ar Ģimeņu sporta dienas 
karoga pacelšanu, ko, kā ierasts, 

veic iepriekšējā gada uzvarētāji. 
Šogad sacentās septiņas ģimenes 
un savus spēkus pārbaudīja 10 
stacijās, kurās bija jāpielieto gan 

praktiskas prasmes 
– kartupeļu rakšana 
un mizošana, maka-
ronu savēršana, gan 
jāpārbauda savas 
veiklības spējas – 
veiklā makšķerēšana, 
ūdens pārliešana virs 
galvas, gan sportis-
kās iemaņas un ko-
mandas saliedētība. 
Komandas pasāku-
mam bija ļoti rūpīgi 
gatavojušās – pie-
domājuši pie vizuālā 
tēla, komandu no-
saukumiem, uzmun-
drinošiem saukļiem 
un novēlējumiem 
pretinieku koman-
dām.

Pēc aktīvas spor-
tošanas, ģimenes 
pulcējās uz pusdie-
nām svaigā gaisā, 
kur varēja mieloties 

ar neticami garšīgu un veselīgu 
putru un atpūsties. Pēc pusdie-
nām sekoja pasākuma satrauco-
šākā daļa – rezultātu paziņoša-

na un apbalvošana. Nomināciju 
“Neatlaidīgākā ģimene” saņēma 
komanda “Ābolīši, nomināciju 
“Jautrākā komanda” – komanda 
“Sekserīši”, nomināciju “Saliedētā-
kā ģimene” – komanda “Juškevicu 
ģimene” un nomināciju “Atbildī-
gākā ģimene” saņēma komanda 
“Jaksonu ģimene”. 

3. vietu Ģimeņu sporta spēlēs 
ieguva komanda “Ašās Bitītes”, 2. 
vietu – “Zaļie Draugi” un 1. vietu 
– “Vietējie”. Pēc apbalvošana uz-
varētāju komanda nolaida sporta 
dienas karogu un visus dalībnie-
kus cienāja ar organizatoru sarū-
pētiem gardumiem.

Pasākuma noslēgumā visus 
dalībniekus pārsteidza Militārais 
motociklistu klubs “Patrioti”, kas 
dalībniekiem pastāstīja sīkāk par 
motocikliem un arī izvizināja.

Liels paldies par Ģimeņu spor-
ta dienas organizēšanu un vadī-
šanu biedrībai “Silta sirds”, Sūnu 
pamatskolas čaklajiem un atsau-
cīgajiem darbiniekiem un pasā-
kuma tiesnešiem! 

Projekta vadītāja

Līga Beinaroviča

Ģimeņu sporta dienā uzvar  komanda “Vietējie”

Atgādinājums 
Krustpils novada 
pašvaldībai piekritīgo 
zemju nomniekiem:

Krustpils novada 
pašvaldības Zemes lietu 
komisija lūdz zemes 
nomniekiem

pievērst uzmanību zemes 
nomas līguma termiņiem, 
kā arī savlaicīgi izvērtēt 
līguma nepieciešmību. 

Nomnieks nav tiesīgs nodot 
zemes lietošanas tiesības 
trešajai personai. 
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Atašienes pagasts Baltā 
galdauta svētkus sāk ar 
lūgšanu

Sagaidot valsts simtgadi un 
svinot valsts neatkarības atjauno-
šanu, 4. maijā  Atašienē tika svinēti 
Baltā galdauta svētki.

 Svētki iesākās ar Svēto Misi Ata-
šienes Sāpju Dievmātes Romas ka-
toļu baznīcā ar lūgšanu par Tēviju, 
Krustpils novadu un Atašienes pa-
gastu. Pēc Sv. Mises visi tika aicināti 
baznīcas dārzā klāt balto galdautu.

Balts galdauts latviešiem jau 
vēsturiski ir simbols kopīga galda 
klāšanai un svinēšanai. Ap galdu 
ar savu cienastu pulcēties tika ai-
cinātas ģimenes, draugi, kaimiņi, 
Atašienes iedzīvotāji un ciemiņi. Tā 
bija iespēja kopā svinēt, atpūsties 
un izdziedāt latviešu sirds dzies-
mas. Tika minētas bērnu sagata-
votās latviešu tautas mīklas, uzdoti 
un atminēti atjautības uzdevumi. 
Īpašu jautrību izraisīja izlozētās un 
lasītās “značkas”, ko bija sagatavojis 
prāvests Viktors Naglis.

 Pasākuma laikā bija apskatā-
ma arī vietējā putnu pazinēja Jura 
Stalīdzāna fotogrāfi ju izstāde. Sirs-
nīgā un jautrā gaisotnē tika aizva-
dīti “Baltā galdauta svētki”, liekot 
aizdomāties, cik svarīga ir kopā bū-
šana dažādām paaudzēm.

Atašienes kultūras darba 

organizatore

Foto Ina Grišina

Mežāres pagastā 
brīvības svētkos 
novērtē dzīves patiesās 
vērtības

“Jebkurš cilvēks ir unikāls un 
es gribu to parādīt un aiznest līdz 
skatītājiem, ka tev ir visas iespējas 

dzīvot, ka tev nav robežu, 
jo visas robežas ir mūsu 
galvās.” (Dmitrijs Golu-
bevs)

Arī Mežāres pagastā, 
svētku noskaņās nofor-
mētajās kultūras nama 
telpās, Latvijas brīvības 

svētkos, 4.maijā, pie balti klātiem 
galdiem tikās pagasta ļaudis un 
viesi ar uzaicinātajiem novadnie-
kiem -  z/s “Jāņsēta” Liliju un Andri 
Gruduļiem un kādreizējo mežā-
rieti Dmitriju Golubevu, kuru no 
senajiem “Zelta zivtiņas” reklāmas 
sēriju varoņiem pazīstam kā Mak-
su. 

Vērojot fotogrāfi jas un klauso-
ties Lilijas stāstā par strausu au-
dzēšanu, par tūristu piesaisti un 
radošu pieeju ne tikai gaļas pār-
strādē, bet arī strausu olu un spal-
vu izmantošanā, neviļus rodas ap-
jausma par to, cik mūsu novads ir 
bagāts ar gaišiem un uzņēmīgiem 
ļaudīm.

Savukārt Dmitrija Golubeva 
stāstījums par savām bērnu die-
nām Mežārē, jaunieša gaitām 
Rīgā un šodienas darbu reģio-
nālajā televīzijā, veidojot doku-
mentālus stāstus raidījumam “Trīs 
ceturtdaļas” par cilvēkiem–invalī-
diem un viņu ikdienas dzīvi Latvi-
jā liek saprast, ka varam būt lepni 
par mūsu zemes jauniešiem, kuri 
sirdsgudri veido savu dzīvi, do-
mājot par līdzcilvēkiem.

Uz skaisti klātā galda, kuru klā-
ja sarkanbaltsarkano lentīšu rotā-
jumi, krūzītēs smaržoja kafi ja un 
šķīvjos gozējās kultūras darbinie-
ku pašu ceptie pīrādziņi. Pie ba-
gātīgi klātā galda sēdošo acīs bija 
vērojams pavasarīgi rosīgs noska-
ņojums un reizē - iekšējs miers. 

Lai arī svētku pasākuma ap-
meklētāju skaits bija niecīgs, at-
nākušie varēja justies gandarīti ne 
tikai par profesionāli veidotiem 
svētkiem, bet arī par pozitīvi uz-
lādējošo un iedvesmojošo kopā 
būšanu 4.maija svētkos pagastā, 

kur saticīgi dzīvo dažādu tautību 
uzņēmīgi un uz attīstību vērsti 
ļaudis.

Ramona Kristvalde

Krustpils novada pašvaldības 

kultūras koordinatore

Kūku pagasta 
“Mārdadzī” svētki pie 
lielā saimes galda

Ikviena latviska sēta ir kā ti-
cības dziesma spēcīgai latviešu 
dzimtai, kur dzied paaudžu pār-
liecība. 1990.gada 4.maijs bija 
diena, kad Augstākās padomes 
deputāti ar savu balsojumu vi-
siem pateica - latviskumam būs 
būt! Latviskumam, spēcīgām lat-
viešu dzimtām un tradīcijās sak-
ņotiem svētkiem. Šī bija diena, 
kad visos īpašos latviešu svētkos 
varam bez bažām un bailēm uz 
lielā saimes galda uzklāt bal-
tu galdautu un svinēt latviskos 
svētku ar patiesi latviskām tra-
dīcijām.  

Jau otro gadu arī Kūku pagas-
ta brīvdabas estrādē „Mārdadzis” 
rotāja balti klāti galdi ap kuriem 
pulcējās krāšņas tautu meitas un 
braši tautu dēli, kuri apliecināja 
ikvienam apmeklētājam to, cik 
mēs esam skaista, lepna un ba-
gāta tauta un to, ka katra paša 
spēkos ir pacelt savu ikdienu tā-
dos iedvesmas augstumos, kas 
palīdz līdzcilvēlkiem tiekties uz 
skaistu un īpašu tautas nākotni.

Cieņā un pateicībā par skais-
to iedvesmas mirkli vēlamies 
teikt paldies Baltā galdauta 
svētku koncerta „Saimes galds” 
krāšņajiem un atsaucīgajiem 
kolektīvu dalībniekiem un to 
radošajiem un fantastiskajiem 
vadītājiem: Kūku pagasta sievie-
šu vokālajam ansamblim „Mini-
ma” un vadītājai Maijai Konratei; 
Nagļu pagasta jauniešu deju 
kolektīvam „Pipareņš” vadītājai 
Laurai Ābolai; Krustpils kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvam 
„Delveri”, JVĢ jauniešu deju ko-
lektīvam „Kauranieši”, BJC jau-
niešu deju kolektīvam „Delve-
rēni” un viņu vadītajai Ingrīdai 
Feldmanei, kā arī Kūku pagasta 
vidējas paaudzes deju kolektī-
vam „Zīlānietis” tā vadītājam un 
horeogrāfam Ilmāram Dreļam.

Lai ikvienam gudrs prāts 

un cēla sirds šajā Dieva dotajā 
līču, pakalnu, strautu un ozolu 
zemītē dzīvojot!

Dace Braune, Kūku pagasta 

kultūras darba organizatore

Variešu pagastā ticību 
labajam un gaišajam 
vairo bērnu prieks

Baltā galdauta svētki ir veids 
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas 
dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 
1990.gada 4.maiju, kad Latvijas 
PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu - lēmu-
mu, kas atjaunoja Latvijas suvere-
nitāti. “Baltā galdauta” svētki Varie-
šu pagastā tika rīkoti pirmo reizi.

Mūsu pagastā no šī gada janvā-
ra darbojas pirmskolas bē rnu deju 
kolektīvs “Zaķēni”. Gan “Zaķīšus” 
gan “Zaķēnus” vada skolotāja Līga 
Beinaroviča.  Mums radās ideja 
šo dienu svinēt kopā ar mazajiem 
dejotājiem un viņu ģimenēm. Ga-
tavošanās bija nopietna, jo “Zaķē-
niem” tā bija pirmā uzstāšanās.

Un tad… pasākums sākas! 
Skan tautasdziesma un zālē ienes 
latviešu rupjmaizes klaipu. De-
jas mijas ar dzejoļiem, kurus lasa 

mūsu bibliotekāres Daiga un Līga. 
”Zaķēni” iepriecināja skatītājus ar 
divām dejām, ko iemācījušies pa 
dažiem mēnešiem.  “Zaķīši” dejoja 
astoņas dejas no sava lielā reper-
tuāra. Katra deja tika uzņemta ar 
lielām ovācijām. 

Neviltots prieks mazajiem de-
jotājiem bija aicināt un dejot kopā 
ar vecākiem un viesiem “Putniņ-
deju”. Vēl lielāks prieks staroja no 
visiem dejotājiem, kad viņi dejoja 
kopā. Variešu kultūras nama ska-
tuve izskatījās par mazu tik lielam 
mazo dejotāju skaitam. Koncer-
ta beigās visi dejoja skaisto deju 
“Maziņš esmu es”, kurai horeogrā-
fi ju veidojusi Līga Beinaroviča. Līga 
veidojusi vēl arī citām dejām īpašu 
horeogrāfi ju priekš koncerta. Pēc 
koncerta visi dejotāji, vecāki un 
viesi atpūtās pie pašu saklātā svēt-
ku galda.

Liels paldies Līgai Beinarovičai 
par iestudēto “Baltā galdauta” svēt-
ku koncertu un gaišuma radīšanu 
un aizrautīgo darbu ar mazajiem 
dejotājiem! Tāpat liels paldies vi-
siem vecākiem par atsaucību un 
atbalstu.

Anita Ruliete, Variešu pagasta 

kultūras darba organizatore

Baltā galdauta svētki Krustpils novadā

Variešu pagasts

Mežāre

Mārdadzis

Atašiene

“Spāniešu mušu” rāda Savējie
Parādoties pirmajiem, siltajiem pavasara vēstnešiem, kad 
saule sāka sildīt zemi, 21.aprīlī Spunģēnu kultūras namā 
amatierteātris ‘’Savējie’’ pirmo reizi izrādīja ‘’Spāniešu mušu’’. 

Lugu, kas viscauri vijās ar jautriem pārpratumiem, 
smieklīgiem atgadījumiem, prieku un laimīgām beigām. 
Siltais laiks mūs lutina, mušas ir uzņēmušas apgriezienus, 
tāpēc arī Jūs varat gaidīt, kad šī ‘’Spāniešu muša’’ dosies 
nākošajā lidojumā! Uz tikšanos!

Aktrise Aiga Lukjanova
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Vera Singajevska, skatītāju 
iemīļotā aktrise, ar kuras lomām 
un radio ierakstiem uzaugušas 
vairākas bērnu paaudzes, 28. 
aprīlī svinētu 95 gadu jubileju. 
Teātra kritiķis Gunars Treimanis 
teicis: “Mēs – maza latviešu tau-
ta, varam būt lepni, ka bērniem 
un jaunatnei dzimusi Singa - tīra 
sirds un komplicētu dvēseļu at-

sedzēja”. Cilvēks, kas vienmēr 
ievēroja Čarlija Čaplina principu: 
“Talants – tā ir augstākā forma 
godprātīgai attiecībai pret dar-
bu”. 

V. Singajevskas ofi ciālais 
dzimšanas datums reģistrēts 
1923. gada 12. jūnijs, bet dzimu-
si viņa ir pusotru mēnesi agrāk. 
“Piedzimu pavasarī, kad ziedēja 

ķirši un čivināja putni, naktī no 
27. uz 28. aprīli. Pēc pāris dienām 
izkritu no šūpuļa, un visi nobijās, 
ka būšu beigta. Lai es  nekristīta  
neaizietu mūžībā, mani nokristī-
ja turpat sādžā pareizticīgo koka 
baznīciņā. Mamma gribēja vārdu 
Ženija. Papus teica, ka labāk Vera. 
Latviski tas nozīmē – ticība. Pēc 
tam visa ģimene, izņemot mani, 
saslima ar vēdertīfu, un tēvs ne-
varēja manu dzimšanu valsts re-
ģistros iegrāmatot. To viņš izdarī-
ja vēlāk. Tā tas kļūdainais ieraksts 
radās.” Tā nu Veras dzimtene ir 
necilā Sinarnas sādža, Viņņicas 
apgabalā, Kijevas guberņā. 

Līdz tālajam Ukrainas cie-
mam, kur pasaulē nāca mūsu 
nākošā māksliniece, vecāku ceļš 
vijās citādāk. Mamma Olga ir lep-
na kurzemnieku meita, dzimusi 
1887. gadā Aizputes apriņķī. Ģi-
menē ir trīs brāļi, kas visi iegūst 
labu izglītību un strādā labos 
amatos un divas māsas - Olga 
un Klāra, kurām gan jāiztiek bez 
augstām skolām, jo naudas trū-
kuma dēļ meitas izskolot vecāki 
nevar. Savukārt tēvs piedzimis 
Ukrainā. Agri kļuvis bārenis, kuru 
audžumāte neieredz tik ļoti, ka 
septiņu gadu vecumā Filips aiz-
muka no mājām un pelnījās pie 
svešiem ļaudīm. Jaunekļa gados 
aizbrauc uz Kijevu un izmācās par 
kuģa mašīnistu.  Olga ar Filipu sa-
tikās Liepājā un tā arī palika kopā 
visu mūžu, lai gan sākumā Olgas 
ģimene viņu negribēja pieņemt. 
Pēc tam pasaulē ierodas vecā-
kais dēls Aleksandrs, tad ģimene 
vairākus gadus dzīvo Helsinkos, 
kur piedzimst māsas Zinaida un 
Ludmila, pēc tam kuplā ģimene 
atgriežas Liepājā. Tēvs ir ļoti no-
ilgojies pēc savas dzimtenes un 
viņi dodas uz Ukrainu. Kad Verai 

ir pusotrs gads ģimene atgriezu-
si Liepājā.

Tālāk dzīve ritējusi savu gaitu. 
1942.gadā V. Singajevska beigusi 
Rīgas 3. (meiteņu) ģimnāziju. Pir-
mās lomas nospēlējusi uz Nacio-
nālā teātra skatuves, no 1945.-
1953. gadam bijusi atjaunotā Jel-
gavas teātra aktrise, 1947 . gadā 
izveidojusi tautas deju ansambli 
“Kalve”, kas joprojām darbojās 
pie Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes. Tad sekoja darbs 
Valsts Jaunatnes teātrī līdz 1992.
gadam. Darbojusies kā režisore 
Rīgas Operetes teātrī un  Latvijas 
Radio. Neskaitāmas lomas visda-
žādākajos tēlos. Ja atceramies, 
cik gadus vien Karlsoniņš lido-
ja…

Bet šoreiz par ko citu. Un tas 
cits saistīts ar mūsu pagastu, ar 
apdzīvotu vietu, ko sauc par Lau-
kezeru un par bērnības svētkiem.

Visa sākums - kā pati māksli-
niece stāstījusi -, “kad Gundariņš 
bija mazs, dzīvojām Jaunogrē. 
Ejot pastaigāties izlasu zīmīti, ka 
Ogres izpildkomitejā vecāki var 
pieteikt savus mazuļus Bērnības 
svētkiem. Baznīcas kristības jau 
bija aizliegtas. Aizgāju un cēli 
piesaku savu dēlu: Gundars Ābo-
liņš arī būs. Pretī sēdošā kundze 
principiāla un saka, ka tikai Ogrē 
pierakstītie, bet jūs esiet vasar-
nieki. Nu ko, tā kā atvainojos un 
dodos prom. Tālu gan netiku, kad 
kundze izkārusies pa logu sauc – 
“Vai! Nāciet lūdzu atpakaļ. Nāciet 
atpakaļ!”. Tālākie teksti sākās ar 
atvainošanos, ka vasarnieci nav 
atpazinuši un lūgums izpalīdzēt, 
jo arī darbinieces nezina, kā tos 
Bērnības svētkus rīkot. Saņemts 
tikai rīkojums, ka obligāti jādara. 
Ļāvos pierunāties ar norunu, ka 
mans bērns arī varēs piedalīties. 

Un tā aizgājusi mājās sāku plā-
not, kādi tie Bērnības svētki varē-
tu izskatīties. Jēgu gan vajadzēja 
atstāt līdzīgu kristību rituālam. 
Reliģiskā atribūtika bija jāaizstāj 
ar māksliniecisko. Šoreiz ar tau-
tas dziesmām. Tā pilnīgi nejaušs 
gadījums mani atklāja jaunam 
žanram.”

Un  māksliniece ar radošo ko-
mandu, kuras sastāvā bija kom-
poniste Elga Īgenberga, dzie-
dātāji Veronika  Pilāne, Pēteris 
Grāvelis, Maigurs Andermanis un 
Tālivaldis Āboliņš piedalījās  Bēr-
nības svētku pasākumos daudz-
viet Latvijā un arī toreizējā kolho-
zā “Laukezers”. Kolhozu 60 gadu 
sākumā vadīja Leokādija Drele, 
bet kultūras dzīvi - Rita Ozoliņa. 
Svētku pasākumi notika toreizējā 
Laukezera skolā, protams, ar aktī-
vu tās direktores Teklas Visockas 
un pedagogu atbalstu. Āboliņu 
ģimenei - Verai, Tālivaldim un 
abiem dēlēniem izveidojās labs 
kontakts ar skolas vadību un va-
sarās viņi ieradās arī kādu brīvu 
brīdi pavadīt pie Laukezera. Nu 
jau dēls Gundars ir Eiropā atzīts 
aktieris un Māris - skaņu reži-
sors. Vera ar Tālivaldi kā dzīvē tā 
arī tagad, blakus, pirmajos Meža 
kapos. Laukezera skola gan stāv 
tāda pati gaiša, bet nu jau dau-
dzus gadus bez bērnu čalām.. 

Jā, laika rats nemitīgi griežas. 
1964.gada  Bērnības svētku foto-
grāfi jās šai saulē vairs nav gaviļ-
nieku vecāku un arī mākslinieku, 
toties attēlos redzamajiem ma-
zajiem gaviļniekiem, kas abi  mīt 
savā dzimtajā pusē, jau pašiem 
savi mazbērni. Viss iet un rit..

Anna Lazdāne

Zīlānu bibliotēkas vadītāja 

Foto no novadpētniecības 

materiālu krājuma

1964. gada Bērnības svētkos Laukezerā

Šī gada maija pir-
majā svētdienā, 6.maijā, 
Krustpils novada Vīpes 
pagastā  notika nu jau 
sestais Latvijas simtgadei 
veltītais pārgājiens, kurā 
ikvienam interesentam 
bija iespēja noiet vai no-
skriet pašu izvēlēto 15 vai 
30 kilometru maršrutu. 

Pārgājienā kopumā 
piedalījās 92 aktīvās at-
pūtas cienītāji, neatka-
rīgi no viņu iepriekšējās 
fi ziskās sagatavotības. 
Divdesmit trīs koman-
das startējot kopā ar 
ģimeni, draugiem vai 
četrkājainajiem ģimenes 
mīluļiem kopumā nogāja 
1845 kilometrus.

Pārgājiena dalībnieki 

nesacentās savā starpā, 
taču pārgājiena trasē pa-
vadītais laiks tika fi ksēts. 
Komandu rezultāti:

15 km maršruts:      
1. VPD 15 2:33
2. CERĪBA 2:21

3. KROKUS 1:30
4. MONOLĪTS 2:35
5. PASTAIGA 2:37

6. SIGULDAS ZĪLE 2:36
7. TRANSCOM 2:47

8. ŽUBE 3:15
9. MEIČAS 2:26
10. MĀSAS 2:31
11. ROBIS 2:32

12. EGLES BĒRNI 3:07
30 km maršruts:

1. AMATIERES 4:11
2. ĀTRĀS KEDAS 4:31

3. NEZĀLES 

NEIZNĪKST 4:35
4. NOKLĪDUŠIE 
MEDNIEKI 4:43

5. NO LABĀS UZ 
KREISO 5:03

6. PIEDZĪVOJUMU 
MEKLĒTĀJAS 4:25

7. RADŽU 
RAZBAINIEKI 3:17

8. SAVĒJIE 3:47
9. SĪKA VIENĪBA 4:53

10. UGUNSDZĒSĒJI 4:43
11. TRIO+ 4:42

Pēdējo gadu laikā 
ievērojami palielināju-
sies interese par šāda 
veida pārgājieniem, jo 
iešana ir piemērota jeb-
kura vecuma cilvēkiem, 
tai nav nepieciešama 
īpaša sagatavošanās 

vai dārgs inventārs, 
savukārt par pastaigu 
labo ietekmi uz vese-
lību runā teju ikviens 
veselīga dzīvesveida 
atbalstītājs un mediķis.

Īpašs paldies Vīpes 
pagasta kultūras darba 
organizatorei Kristīnai 
Zvirbulei, Sūnu pamat-
skolas medmāsai Zel-
tītei Murānei un Sūnu 
pamatskolas skolniecei 
Lindai Ozoliņai  par ie-
guldītu darbu pasāku-
ma organizēšanā un 
norisē. 

 Angelīna Smirnova

Krustpils novada 

pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes 

lietu speciāliste

Simtgades pārgājiensSimtgades pārgājiens

Singa un Bērnības svētki

“Mākslinieki ceļā uz Laukezeru” No kreisās V.Pilāne, V.Singajevska, 
E.Īgenberga, aizmugurē žurnāliste S. Balode (žurnāla "Padomju Latvijas 

Sieviete" redaktore)

Jau ceturto gadu 
pēc kārtas norisi-
nājies tradicionālais 
pavasara cīņu šovs 
“Ringa kareivji”, kurš 
šogad 28.aprīlī noti-
ka Krustpils novada 
Spuņģēnos.

Pasākumā bija ie-
spēja vērot 20 sportis-
tu cīņu desmit pāru cī-
ņās. Skatītāju uzmanī-

bu īpaši pievērsa ne tikai titulētie sportisti no Latvijas, bet arī no Lietuvas, 
Baltkrievijas, Vācijas un Gruzijas. Cīņu ringā sāka dāmas - godam uzvaru 
pār Lietuvas sportisti Vaidu Masokaiti izcīnīja titulētā Karīna Ļecko.

Pēc divu pāru cīņām, kurās piedalījās dāmas, savu spēku ringā rādīt 
kāpa vīrieši. Kā sarunā uzsver galvenais organizators Erlens Gadzāns: «Lat-
vijā ir ļoti daudz perspektīvu bokseru, par kuriem cilvēki vienkārši nav in-
formēti. Sportistiem, savukārt, nav iespējas sevi parādīt, tad nu šī ir iespēja, 
kad viņi var iegūt atpazīstamību, attīstīt savu tālāko sportista karjeru.»

Pēdējā pāru cīņā piedalījās profesionālie bokseri Artjoms Ramlavs un 
Giorgijs Abuladze. A. Ramlavs savam pretiniekam - Gruzijas otram spē-
cīgākajam bokserim G. Abuladze neatstāja nekādas cerības un izcīnīja 
pelnītu uzvaru. 

«Esmu lepns, ka man ir iespēja iepazīstināt cilvēkus ar šo sporta veidu, 
tāpat arī sportistiem ir iespēja parādīt sevi un cīnīties arī ar citu valstu pār-
stāvjiem. Salīdzinot pagājušos boksa mačus ar cīņām šogad, uzaicinājām 
vairāk sportistus no citām valstīm. Uz cīņām atbrauca sportisti gan no 
Baltkrievijas, Vācijas. Viens sportists pat atlidoja no Gruzijas,» piebilst or-
ganizators E. Gadzāns.  

Monika Kauranena, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Boksa spriedze Spuņģēnu 
sporta namā
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Jau ikgadēja tradīcija Krustpils 
novadā ir pavasara volejbola tur-
nīrs, kurā tiekas aktīvākās un dros-
mīgākās volejbola komandas no 
visa novada. Šogad dalībnieki tika 
izaicināti pārbaudīt savus spēkus 
volejbola nakts turnīrā. Turnīrs no-
tika 28. aprīlī Variešu sākumskolas 
sporta zālē, Mežāres pamatskolas 
sporta zālē un tajā piedalījās 12 
komandas - “BrOKen”, “Afrodītes”, 
“Ģimene”, “Prižu Avēnija”, “Mežāre”, 
“Mežāre 2”, “Quattro”, “Wizards”, 
“Zīlānieši”, “Team Aure”, “Atašiene”, 
“Baklani”. Neiztika arī bez aktīviem 
līdzjutējiem, kas atbalstīja un uz-
mundrināja komandas. 

Turnīrā piedalījās īstas “pūces”, 
jo turnīrs sākās 18:00  un noslēdzās 
4:30 – gandrīz ar saullēktu. Pusfi -
nālisti tika noskaidroti pēc spēlēm 
divās apakšgrupās. Divas spēcīgā-
kās komandas 1. apakšgrupā bija 
“Team Aure” un “Ģimene”, bet 2. 

apakšgrupā “Mežāre” un “Atašiene”. 
Pusfi nālā tika ļoti līdzvērtīgas 

komandas un spraigā cīņā fi nā-
lā iekļuva komandas “Mežāre” un 
“Atašiene”. 

Finālā jau otro gadu pēc kārtas 
nepārspēta palika komanda “Me-
žāre”. Otro vietu ieguva komanda 
“Atašiene”, bet trešo “Ģimene”. 

Paldies komandām par spor-
tiskā gara uzturēšu un populari-
zēšanu, Variešu sākumskolas un 
Mežāres pamatskolas skolām un 
čaklajam personālam, kas uzturēja 
kārtību un tīrību visu turnīra laikā, 
un biedrībai “Silta Sirds” par turnīra 
organizēšanu. 

Pasākums norisinājās projekta 
9.2.4.2/16/I/012 “Veselības veici-
nāšanas un slimību profi lakses pa-
sākumi Krustpils novada iedzīvotā-
jiem” ietvaros.

Projekta vadītāja

Līga Beinaroviča

Latvijas Bērnu bāreņu fonds 
2018.gadā darbojas jaunās, labie-
kārtotās, bērnu vajadzībām pie-
mērotās telpās Rīgā, Juglā. Šo īpaši 
iekārtoto mājokli sauc „Augstāk 
par zemi”. Antūžu speciālās inter-
nātpamatskolas skolēni saņēma 
ielūgumu 25.aprīlī ierasties Juglā 
un piedalīties Latvijas Bērnu bāre-
ņu fonda organizētajās nodarbī-
bās. 

Tā kā Antūžu speciālajā inter-
nātpamatskolā no 23. līdz 27.aprī-
lim ritēja dabas zinību un ģeogrā-
fi jas nedēļa, tad aktīvākajiem šīs 
nedēļas dalībniekiem kā balva tika 
dāvāta iespēja braukt ekskursijā 

uz Rīgu, uz Latvijas Bērnu bāreņu 
fondu. 15 labākie skolēni kopā ar 
skolotājām Arnitu Daģi un Inesi 
Fokičevu devās ciemos pie skolas 
draugiem Rīgā.

Ieejot jaunajās telpās, skolē-
ni priecājās par visu, ko tur varēja 
apskatīt un ar ko darboties. Daži 
spēlēja galda futbolu, citi iegrima 
bumbiņu vannā, kāds šūpojās, 
kāds brauca ar lidaparātu, bet vēl 
daži kāpa otrajā stāvā un spēlēja 
„māju”.

6.klases meitenes Alise Podnie-
ce, Viktorija Zariņa un Līga Giptere 
atzina, ka viņām tur patīkot pilnīgi  
viss – gan telpu iekārtojums, gan 

spēles, bet jo sevišķi 
skaistās apgaismojuma lampas.

Kad pirmā sajūsma norima, tad 
kā pēc burvju mājiena bērni nonā-
ca aromterapijas pasaulē. Nodar-
bības vadītāja uzaicināja iepazīties 
un pastāstīt, kas katram patīk, ar 
ko nodarbojas brīvajā laikā. Pēc 
tam bērniem uzdāvāja audumu 
maisiņus, kuri bija jāpiepilda ar kal-
tētām, pēc vasaras smaržojošām 
papardēm, un ceļojums dabas 
dāvāto smaržu pasaulē varēja sāk-
ties. Aromterapijas meistare stāstī-
ja par augu eļļām un to iedarbību 
uz cilvēku veselību. Bērni varēja  
pasmaržot un izvēlēties, kuru aro-
mātu no pudelītēm iepilināt savā 

miega spilventiņā. Gaisā virmoja 
liepziedu, vaniļas, kadiķu, priežu, 
egļu, rūgtās vērmeles un dažādu 
citrusaugu smaržas.

Pēc šīs nodarbības sekoja brau-
ciens uz Brīvdabas muzeju. Tur 
“Priedes krogā” varēja noskatīties, 
kā lauku maizes krāsnī cep maizī-
ti. Pats saimnieks uzaicināja visus 
pusdienās.

Pēc pusdienām “Augstāk par 
zemi” telpās jau gaidīja krāsainas 
smilšu lampas. Nodarbības vadī-
tāja Laura lūdza pie katras lampas 
apsēsties trīs skolēnus. Savā star-
pā sadarbojoties, bērni veidoja 
zemūdens un zemes valstības, tad 
„zvejoja” zivis ar magnētiem, ar 

īpašām ķemmēm ķemmēja smiltis. 
Pēc tam rāmītī no krāsainām smil-
tīm darināja glezniņas.

Pēkšņi - nezin no kurienes, pa-
rādījās burvju mākslinieks. Viņš no 
skolēnu vidus sev par palīgu izvē-
lējās Ģirtu, un abi rādīja brīnumus 
ar dažādu krāsu baloniem. Tad 
mākslinieks pasauca Līgu un seko-
ja jautras lietas ar papīriem – burv-
ju māksliniekam no mutes izlīda 
gara, gara papīra lenta.

Pēc tam Viktorija un Diāna tika 
iesaistītas brīnumu notikumā ar 
bumbiņām. Bumbiņas te pazuda, 
te uzradās atkal no jauna. Skolēni 
priecīgi smējās un mācījās, kā radīt 
un rādīt brīnumus.

Zēni atzina, ka no visām no-
darbībām vislabākā bija kopā ar 
burvju mākslinieku. Meitenēm pa-
tika visas nodarbības, bet jaunāko 
klašu skolēni ierosināja: „Paliksim 
pa nakti šeit!”

Mājup bērni devās mirdzošām 
acīm, laimīgi par labi pavadīto die-
nu. 

Liels paldies Latvijas Bērnu 
bāreņu fonda darbiniecēm Inārai 
un Lāsmai, kā arī nodarbību vadī-
tājiem, skolas direktoram, mūsu 
skolas šoferītim, ka  gan skolēniem,  
gan skolotājiem bija dota iespēja 
uzzināt daudz jauna un mācīties 
priecāties! 

Inese Fokičeva, Antūžu speciālās 

internātpamatskolas d.v. 

audzināšanas jomā

Šī gada 18. maijā lielākajā 
daļā Latvijas skolās 9. un 12. kla-
šu skolēniem izskanējušas pē-
dējā zvana skaņas, tajā skaitā arī 
Krustpils pamatskolā.

Krustpils pamatskolā pēdējā 
zvana svētki ir pasākums, kuru, 
sekojot skolas tradīcijām, orga-
nizē 8. klašu skolēni ar audzinā-
tājām Initu Beinaroviču un Sani-
tu Stiebriņu. Šogad gatavošanos 
pasākumam skolēni uzsāka laicī-
gi, jau pirms maija. Ideju bija ļoti 
daudz, tomēr, darbojoties visiem 
kopā ātri tika izlemts, kā ieprieci-
nāt 9. klases skolēnus.

Pēdējā zvana svētki norisi-
nājās skolas sporta zālē, kas pa-
teicoties 8. klases skolēnu čak-
lajām rokām un skolotājas Ilzes 
Balodes palīdzībai, izskatījās pēc 
pavasara pasakas – uz skatuves 
glauni ziedu noformējumi, bet 
vāzēs debesu baltie ceriņu ziedi. 

Pasākuma sākumā vārds tika 
dots topošajiem skolas absol-
ventiem. Topošie absolventi sa-
cīja lielu paldies katrai skolotājai 
par iegūtajām zināšanām visu 
deviņu gadu laikā, par skolotāju 
humoru, ka arī aktīvajām un in-
teresantajām mācību stundām. 
Kā pateicību katra skolotāja sa-
ņēma krāšņu ziedu un pašu sko-
lēnu veidotu ozola lapu no koka, 
kurā iegravēts sveiciens. 

Ar pēdējo zvanu 9. klases 
skolēnus un skolotāju Daci Mie-
zīti sveica arī skolēni no citām 
klasēm.  Katra klase bija sagata-
vojusi ko īpašu – tika dziedātas 
dziesmas, uzdotas mīklas un 
dāvātas skaistas dāvaniņas zva-
niņu, ziedu veidā. Šādi skolas 
biedri 9. klasi sveica ne tikai svēt-
kos, bet vēlēja arī veiksmi eksā-
menos. 

„Man ļoti patika pasākums, jo 

tajā tika iesaistīti visi skolas skolē-
ni. Visvairāk man patika 9. klases 
dziedātā dziesma. Manuprāt, visi 
skolēni ļoti skaisti apsveica skolē-
nus, taču dažām klasēm vajadzē-
tu runāt skaļāk, lai apsveikumus 
dzirdētu arī citi, ne tikai 9. klase 
ar audzinātāju,” atzina 6.a klases 
skolniece Diāna Blakunova.

Pasākuma beigās 1. klases 
skolēni pavadīja 9.klases skolē-
nus līdz klasei,  ieskandinot viņu 
pēdējo zvanu uz eksāmeniem.

„Lai katram no jums dzīvē ir 
divas laimes – viena, būt pašam 
laimīgam, otra - padarīt laimī-
gus citus”, tā  9. klasei svētkos vēl 
Krustpils pamatskolas direkto-
re Vija Stiebriņa. “Lai Jūsu sirdīs 
vienmēr ir vieta labsirdībai un ie-
jūtībai, jo dzīvē vienmēr uzvar la-
bestība, gribasspēks un tikums!” 

8.a klases skolniece 

Diāna Cakule

Krustpils novada 
volejbola nakts turnīrs

Antūžu skolēni ekskursijā “Augstāk par zemi”

Ar pēdējā zvana svētkiem Krustpils 
pamatskolā ieskandināts eksāmenu laiks
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27. aprīļa rītā Marinzejas pils 
pagalmā viens pēc otra sabrau-
ca skolēnu busiņi. Bija ieradušies 
viesi no visām novada skolām - 
Mežāres, Vīpes, Variešiem, Sūnām 
un Krustpils. Skolas zālē viesus 
sagaidīja jautrais, atraktīvais Tau-
renis un lēnīgais Gliemezis, kurš 
tikko pamodies no ziemas miega. 
Viņi aicināja viesus un mājiniekus 
uz nelielu vingrošanas minūti. Pēc 
tam sekoja koncerts. Skatītājiem 
ļoti patika pils dāmu un kungu de-
jotais valsis.

Tālāk notikumi atgādināja jaut-
ru skudru pūzni, jo sākās darbs sta-
cijās.  Lūk, skolotāju, staciju vadītāji 
iespaidi: 

 Staciju ar nosaukumu 
“Drāma” vadīja Rita Grīnberga un 
Anna Karāne. Skolēni  iejutās mo-
dernizētas pasakas “Vecīša cim-
diņš” lomās. Bērniem tas bija izai-
cinājums, jo, kopīgi sadarbojoties, 
bija jārada teātra izrāde. Priekšne-
sumi bija dažādi un interesanti. 
Katrā izrādē bija savādāks vecītis, 
ļoti aktīvas mušas, aizrautīgi pārē-
jie pasakas varoņi - peles, zaķi, lāči, 
lapsas, vilki, gaiļi un suņi.

Staciju ar nosaukumu “Tan-
grams” vadīja skolotāja Lidija Laz-
dāne un asistents Ralfs, 10. klases 
skolnieks. Burtu jūklī bija jāsa-
meklē pēc iespējas vairāk vārdu, 
kas saistīti ar matemātiku, jāsaliek 
tangrams un citas lietas. Bērniem 
visvairāk patika uzdevums tad, kad 
neminot vārdā, bija jāizskaidro de-
fi nīcija. 

Staciju “Foto detektīvs” vadīja 
10.klases skolniece Diāna Gabra-
nova. Komandu uzdevums bija 
noteiktā laikā atrast vietas skolā, 
kas ir dotas darba lapās un pie tās 
visai komandai nofotografēties. 
Skolēniem tā bija lieliska iespēja 
iepazīt mūsu skolu.

Skolotāja Ineta Dzir-
kale stacijā „Mīcām mā-
lus” deva iespēju katram 
skolniekam pārvērst māla 
piciņu par magnētiņu, ko 
atstāt sev atmiņai no Atašienes.

„Lasāmpieturā”  pie vadītājas 
Mārītes Adamovičas tika veidota 
“Labo darbu grāmata”. Dalībnie-
kiem no žurnālos atrastiem  iz-
grieztiem vārdiem vajadzēja izvei-
dot un salīmēt novēlējumu. Mek-
lējot vārdus, bērni veica individu-
ālu darbu, bet veidojot vēlējumu, 
parādīja savas komunikācijas un 
sadarbības prasmes, kā arī radošu 
pieeju.

Fantāzijas lidojumam bērni va-
rēja ļauties stacijā ar nosaukumu 
“Burvju ota”. Visi iesaistītie dalībnie-

ki skolotājas Sandras Kaļeiņikovas 
un 12.klases skolnieces Justīnes 
vadībā veidoja vienu kopīgu māks-
las darbu. Katram dalībniekam bija 
jāuzzīmē viens objekts - tāds, kuru 
vieglāk uzzīmēt, vai tāds, kurš pir-
mais ienāk prātā. Kopīgais mākslas 
darbs ļoti uzskatāmi parādīja, cik 
dažādi un atšķirīgi mēs esam. 

Vēl sekoja stacija “Lielā zive”. 
Skolotāja Vita Jaudzema un viņas 
palīgi Raivis un Rainers (7. klase). 
Komandām, sadarbojoties pāros, 
vienas minūtes laikā ar makšķeri 
un magnētiņu bija jāizmakšķerē 

pēc iespējas vairāk “zivju” ar lielā-
ku svaru. Zivis bija burciņu vāciņi, 
kuriem otrā pusē bija skaitļi no 
1- 20. Makšķeri rokās bija iespē-
ja paturēt arī tiem, kuri to nekad 
to nebija darījuši. Vislabāk veicās 
Krustpils un Atašienes meitenēm, 
jo tikai trīs meitenēm bija pa spē-
kam vienas minūtes laikā noķert 
6-7 zivis. Meitene no Krustpils pa-
matskolas vienā metienā izvilka 
pat divas zivis, par ko saņēma sta-
cijas vadītājas īpašo pārsteiguma 
balvu. Secinājām, ka makšķerēša-
na audzina pacietību un ir viegla ti-
kai skatoties no malas. Liels paldies 

palīgiem, bez viņiem šis pasākums 
nebūtu tik atraktīvs.

Šajā dienā tika padomāts arī 
par skolotājiem. Kamēr bērni ceļo-
ja no stacijas uz staciju, arī skolotāji 
izzināja savu iekšējo pasauli, dar-
bojoties ar krāsām. Kas gan varēja 
iedomāties, ka ir tik interesanti zī-
mēt savu vārdu! 

Viesi aizbrauca īsti pavasarīgā, 
jautrā noskaņojumā. Paldies vi-
siem par atsaucību un uz tikšanos 
nākamgad! 

Atašienes vidusskolas 

kolektīva vārdā

 Ināra Mihaloviča

Tagad, kad pavasaris ir beidzot 
pamodies un saulaini mums smai-
da, biedrība ”Latvijas Mazpulki” 
un 307. Džūkstes mazpulks aici-
nāja Latvijas mazpulku komandas 
piedalīties Džūkstē sporta spēlēs 
‘’Zaļais Starts’’. Draudzīgā braucie-
nā uz Kurzemi devās 36. Viesītes, 
60. Krustpils, 748. Sūnu mazpulki.

Pasākuma mērķis bija popula-
rizēt sportiska un videi draudzīga 
dzīvesveida tradīcijas lauku jau-
niešu vidū, piedāvājot sportiskas 
un aizraujošas, veselību veicino-
šas un izzinošas sacensības. Visi 
veselīga dzīvesveida piekritēji tika 
aicināti aktīvi iesākt pavasari kopā 
ar Džūkstes pasaku tēliem  „Baltā 
galdauta svētku” noskaņās. 

Šogad sporta spēlēs piedalījās 
jaunākajā grupā 20, vidējā grupā 
26, vecākajā grupā 10 komandas 
no 44 mazpulkiem.

748. Sūnu mazpulka vidējā 
grupa “Zaļās sūnas” (Rebeka Ze-
kante, Gerda Zekante, Kristiāna 
Kurša, Diāna Ļūļāka) no pasaku 

zemes Džūkstes pārveda mājās 
1.vietu, bet vecākā grupa “Zaļais 
spēks” (Aivis Liepiņš, Artūrs Turku-
pols, Gunta Pastare, Loreta Kalve) 
- 3.vietu. Divas pirmās vietas indi-
viduālajās disciplīnās ieguva Kris-
tiāna Kurša, tikmēr Aivis Liepiņš 
- vienu uzvaru.

Mēs visi ļoti lepojamies ar ie-
gūto dubultuzvaru LM sporta 
spēlēs! Paldies sportiskajiem maz-
pulcēniem par sasniegumiem!

  748. Sūnu mazpulka vadītāja 

Daina Kalve

Katru gadu pavasarī Eiropas 
lietu eksperti dodas uz izglītības 
iestādēm Latvijā, lai skolēniem 
stāstītu par savu darba ikdienu 
un Eiropas Savienības (ES) ak-
tualitātēm. Daļai ekspertu tā ir 
atgriešanās dzimtās skolas sie-
nās, kur iesākās viņu karjeras 
ceļš, tomēr akcijas ietvaros ek-
sperti labprāt apciemo arī sko-
las, kurās mācās viņu bērni vai 
skolas, kuras ir pieteiktas dalībai 
akcijā.

Latvijas izglītības iestādes 
dalībai akcijā “Atpakaļ uz sko-
lu 2018” bija iespējams pieteikt 
laikā no 5. līdz 28. februārim, 
aizpildot tiešsaistes anketu. Ko-
pumā tika saņemti vairāk nekā 
50 izglītības iestāžu pieteikumi, 
kas tika piedāvāti Eiropas lietu 
ekspertiem skolu vizītes izvēlei. 
Akcijas vizītes 2018. gadā nori-
sinājās vairāk nekā 80 izglītības 
iestādēs Rīgā, Valmierā, Liepājā, 
Daugavpilī, Jelgavā un vēl 50 ci-
tās apdzīvotās vietās visā Latvijā 

un arī Vīpes pamatskolā.
Šī gada 9.maijā, kad atzīmē-

jam Eiropas dienu, Vīpes pamat-
skolā akcijas “Atpakaļ uz skolu” 
ietvaros viesojās Maija Irbīte, 
Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas Zemgales 
reģionālās nodaļas Vecākā spe-
ciāliste un Valsts inspektors Atis 
Artmanis. Tikšanās laikā viesi ar 
skolēniem pārrunāja to, kas ir 
mantojums, kas ir nacionālais 
kultūras mantojums un kas ir 
kultūras pieminekļi. 

Sarunā ar  Maiju Irbīti uzzinā-
jām, ka mūsu pagasta teritorijā 
atrodas četri senkapi. Uzzinā-
jām arī, ka zem Krustpils pils ir  
atradusies viduslaiku pils. Viesi 
pastāstīja arī par savu darba ik-
dienu, par mūsu atbildību un to, 
kā panākt kultūras mantojuma 
saglabāšanu. Stāstījums bija in-
teresants, uzzinājām daudz jau-
nas informācijas.

Ir patiess prieks, ka mūsu 
skola tika atbalstīta akcijā “At-

pakaļ uz skolu” un eksperti bija 
gatavi viesoties arī mūsu skolā. 

Akcija “Atpakaļ uz skolu 2018” 
kopumā norisinājusies no 19. 
marta līdz 11. maijam. Tās laikā 
ES institūciju darbinieki, valsts 
un pašvaldības iestāžu pārstāvji, 
NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu 
eksperti dodas uz Latvijas izglī-
tības iestādēm, lai ar jauniešiem 
dalītos savās zināšanās par ES un 
tās aktualitātēm. 

Šo akciju „Atpakaļ uz skolu” 
2007. gadā uzsāka Vācija, kas 
tajā laikā bija prezidējošā valsts 
ES Padomē. Akcija vainagojās 
panākumiem, un jau 2008. gadā 
tā pirmo reizi tika īstenota arī 
Latvijā.  Akciju „Atpakaļ uz sko-
lu” rīko Eiropas Komisijas pār-
stāvniecība Latvijā sadarbībā ar   
jaunatnes organizāciju „Klubs 
„Māja” – jaunatne vienotai Eiro-
pai”.

Vīpes pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāja

Maija Grundšteine 

Sadraudzības diena Atašienes vidusskolā

Akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros 
Vīpes pamatskolā atklāj novada 
kultūras mantojumu

748.mazpulka biedri no 
sporta spēlē m Džūkstē 
brauc mājās ar godalgām
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Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan 
blakus.
/V.Grenkovs/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

BOKĀNE RUTA
15.07.1033.–13.05.2018.

RUMJANCEVS FEDOTS
09.03.1935.–20.05.2018.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

Esmu laimīga, 

ka Dievs man ļauj

Satikt savā ceļā cilvēkus, 

kas zied

Savās dvēselēs un 

sirdīs zied…

Tik daudz cilvēku, 

kas gaismu sniedz,

Pretī neprasot neko…

Sirsnīgi pateicos Variešu 
pagasta pārvaldei un 
Dacei Vītolai, Aijai un Valdim, 
kaimiņiem, radiem un 
draugiem, ka  palīdzēja un 
bija ar mani, tēti Jāni Eglīti 
mūžībā pavadot. 

Sarmīte

Neviens putns tā nedzied
Kā kūko dzeguzīte.
Neviens mani tā nemīl
Kā mīl tētis, māmuliņa.
/Latviešu tautas dziesma/

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
3 jaundzimušie - 1 meitene un  2 zēni

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

Skolotāji, skolu 
darbinieki,

skolēni un vecāki!

Mīļi sveicam jūs visus, 
2017./2018. mācību 

gadu noslēdzot!

Novēlam saulainu 
un gaišu vasaru!


