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Vēl palicis pavisam ne-
daudz, un Rīgu pieskandi-
nās Latvijas valsts simtga-
des zīmē notiekošie XXVI 
Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētki, kur kā 
dzīva straume būs saplūdu-
ši dziedātāji, dejotāji, pūtēji, 
koklētāji, amatnieki un ama-
tierteātru aktieri. Tūkstošiem 
dalībnieku no visiem no-
vadiem un nenogurstošie 
kolektīvu vadītāji, kas kā šīs 
unikālās tradīcijas asinsrite 
uztur to dzīvu ne vien svēt-
kos, reizi piecos gados, bet 

arī ikdienā. Uz Dziesmu un 
deju svētkiem dosies arī trīs 
tautas mākslas kolektīvi no 
Krustpils novada pašvaldības 
– Krustpils novada sieviešu 
koris “Luste”, Jauniešu deju 
kolektīvs “Zvirbuļi” un vidējās 
paaudzes tautas deju kolek-
tīvs “Zīlānietis”. Kopā novadu 
pārstāvēs 65 dalībnieki.

Krustpils novada sieviešu 
kora “Luste” kolektīva dalīb-
nieces līdz ar vadītāju Maiju 
Kondrāti un koncertmeistari 
Anitu Cinkmani ir krāšņas, 
skanīgas, temperamentīgas 

un azartiskas dziedātājas, 
kuru dziesmu ritmam ir grūti 
nepievienoties. Koris “Luste” 
dibināts 2011.gadā un uz 
Dziesmu svētkiem dosies jau 
otro reizi. Koris lielajā Meža-
parka estrādē dziedās vairāk 
nekā 15 obligātā repertuāra 
dziesmas. 

VPDK “Zīlānietis” (vadī-
tājs Ilmārs Dreļs) ir atraktīvs, 
jautrs un humoru mīlošs ko-
lektīvs. Pašdarbnieku pulciņš 
pirmo reizi kopā sanāca tāla-
jā 1957. gadā. Pērn kolektīvs 
svinēja 60. gadu pastāvēša-

nas jubileju un 15. gadus, ko 
pavada atjaunotajā sastāvā. 
“Zīlānieti” Deju svētkos pār-
stāvēs 20 dalībnieki.

JDK “Zvirbuļi” (vadītāja 
Madara Turkopole) pastāv 
no 2001. gada un kolektīvu 
svētkos pārstāvēs 18 spilgti 
un entuziastiski jaunieši. Par 
spīti tam, ka deju mēģināju-
mi pirms skates notikuši ne 
visai komfortablos apstākļos, 
jaunieši kopā ar deju kolektī-
va vadītāju šogad skatē izcī-
nījuši II. pakāpi un ieguvuši 
iespēju kājas rībināt arī Dau-
gavas stadionā. “Zvirbuļiem” 
šis ir ļoti īpašs notikums, jo 
tikai divi no dalībniekiem ir 
bijuši Dziesmu un deju svēt-
kos – pārējiem tās būs jau-
nas, spilgtas emocijas. 

Dziesmu un deju svētku 
laikā Krustpils novada ko-
lektīvi mitināsies Rīgas 93. 
vidusskolā. Visi dalībnieki uz 
svētkiem dosies jau svētdie-
nas, 1. jūlija, rītā, jo šogad, 
atvieglojot dalībnieku no-
slogotību, gājiens būs pirms 
visiem mēģinājumiem un 
koncertiem.

Kopumā Dziesmu un 
deju svētki pulcēs 43 000 da-
lībnieku no 118 Latvijas paš-
valdībām, kā arī citām pasau-
les valstīm, kur latvieši uztur 
un attīsta šo svētku tradīciju. 
Nedēļas garumā kopumā 
svētku dalībnieki piedalī-
sies vairāk nekā 65 pasāku-
mos. XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki 
katram kolektīvam ir nozī-
mīgs atskaites punkts, lai pa-
rādītu sagatavoto repertuāru 
un meistarību. Katrs kolektīvs 
ir ieguldījis milzīgu darbu, lai 
tiktu uz svētkiem un popula-
rizētu Krustpils novadu, un ir 
pelnījis lielas uzslavas. 

Mēs jau zinām – sviedru 
straumītēm plūstot, lidojot 
vainagiem, bet ar smaidu 
sejā, dejotāji un dziedātāji 
apliecinās – ir vērts izturēt il-
gos mēģinājumus, lai piedzī-
votu neaizmirstamus brīžus 
uz skatuves koncertos! 

Lai visiem kolektīviem 
veiksmīga aizbraukšana, 
izturība mēģinājumos un 
emocijām bagāti svētki!

Monika Kauranena

Krustpils novada 

pašvaldības  Sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Ir pagājis viens gads 
pēc pašvaldību vēlē-

šanām. Krustpils novada 
domes jaunajā sasaukumā 
daļa deputātu šo amatu 
uzņēmušies pirmo reizi. Jā-
saka, ka pirmais gads jaunā 
sasaukuma sastāvā ir aizri-
tējis ļoti ātri, lai arī prasījis 
pietiekoši daudz laika un re-
sursu, cenšoties deputātiem 
iedziļināties izskatāmo jau-
tājumu būtībā. 2018. gada 
pirmajā pusgadā domes 
sēdēs izskatīti un pieņem-
ti lēmumi vairāk nekā 180 
jautājumos. Ne vienmēr bija 
viegli pieņemt kādu lēmumu 
– nācās pieņemt dažus sma-
gus lēmumus, taču mēs to-
mēr, domādami par novadu 
un tā iedzīvotājiem, strādā-
jām kopā. Pateicoties tam, 
iesāktie darbi iet uz priekšu, 
ir ieceres kuras jau realizē-
jām, ir arī jaunas idejas, jau-
ni projekti kuri ir uzsākti, vai 
tiks uzsākti tuvākajā laikā.

Pateicoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem, šogad zie-
mā varējām turpināt 2017.
gada rudenī uzsāktos paš-
valdības autoceļu atjauno-
šanas darbus. Daļa no tiem 
jau ir veiksmīgi pabeigti un 
nodoti ekspluatācijā. Pārē-
jos darbus turpinās un līdz 
gada nogalei plānots darbus 
pabeigt visos novada pagas-
tos. 

Notiek aktīvs darbs pie 
zivju resursu aizsardzības 
un papildināšanas Krustpils 
novada ūdenstilpēs.

Krustpils novada iedzī-
votājiem piedāvātas iespējas 
piedalīties dažādās aktivi-
tātēs veselības veicināšanas 
projektu ietvaros.

Novada skolās tiek rea-
lizēti vairāki Izglītības mi-
nistrijas un Sociāla fonda 
fi nansēti projekti.

Marta mēnesī Atašienes 
pagasta iedzīvotāji pirmo 
reizi vēra atjaunotā kultū-
ras nama durvis. Tagad šeit 
droši varēs rīkot koncertus, 
atpūtas pasākumus, kā arī 
tas paver daudz vairāk ie-
spēju pašdarbības kolektīvu 
nodarbībām. Jāturpina in-
frastruktūras labiekārtoša-
nas un uzlabošanas darbi, 
autostāvvietas un ielu ap-
gaismojuma izbūve. 

Antūžu ciematā turpi-
nās darbi pie notekūdeņu 
attīrīšanas ietaišu izbū-
ves. Līdz apkures sezonas 
uzsākšanai, Variešu cie-
mata katlu mājā nepiecie-
šams uzstādīt jaunu apku-
res katlu. 

Kūku pagastā turpinās 

infrastruktūras labiekārto-
šanas un uzlabošanas darbi 
– Laukezera dabas parkā, 
dabas pieminekļa – Rogāļu 
akmens – teritorijā. 

Notiek projektēšanas 
darbi gājēju–velo celiņa 
izbūvei Krustpils un Kūku 
pagastos. Krustpils pagastā 
tiks veikti Krustpils pamat-
skolas teritorijas labiekārto-
šanas darbi.

Vīpes pagastā turpinās 
jauniešu aktīvās atpūtas 
laukuma izveide un remont-
darbi Amatni ecības centrā 
«Māzers».

Mežāres pagastā atbals-
tīts un tuvākajā laikā tiks 
uzsākti darbi pie meliorā-
cijas sistēmu atjaunošanas 
projekta. Plānota Mežāres 
kultūras nama un pagasta 
pārvaldes ēkas rekonstrukci-
ja un siltināšana, piesaistot 
ES fondu fi nansējumu, par 
ko deputātiem un pagasta 
pārvaldei vēl jāpieņem lē-
mums.

Patiess prieks, ka Krust-
pils novadā aktīvi darbojas 
biedrības un nevalstiskās 
organizācijas. Krustpils no-
vada nevalstisko organizā-
ciju projektu konkursā šogad 
tika iesniegti 20 projekti. 
Atbalsts piešķirts 15 projek-
tiem. Nevalstiskajām orga-
nizācijām ir nozīmīga loma 
ikviena novada attīstībā, līdz 
ar to velētos pateikt paldies 
par sadarbību un novelēt 
veiksmi savu ieceru realizā-
cijā. 

2018. gads Latvijas val-
stij ir nozīmīgs. Šogad dzīvo-
jam, strādājam un domājam 
par Latvijas simtgadi. Arī 
Krustpils novads un tā iedzī-
votāji ar savu ikdienas dar-
bu, ar savām idejām veicina 
un dod ieguldījumu valsts 
attīstībā. Paldies Jums par 
to!

Jāpiemin, ka šogad mūsu 
veiksmīgākajiem pašdarbī-
bas kolektīviem jāpiedalās 
Vispārējos latviešu Dziesmu 
un deju svētkos. Vēlam veik-
smi!

Šobrīd esam gandarīti 
par paveikto, bet vēl daudz 
darba priekšā. Un tikai sa-
darbojoties un strādājot 
kopā, mēs varam paveikt 
šos darbus, veidojot sakār-
totu un sev patīkamu nova-
du.

Visiem novada iedzīvo-
tājiem novēlam saulainus, 
krāšņus un lustīgus Līgo 
svētkus!

Krustpils novada 
pašvaldības priekšsēdētājs

Kārlis Pabērzs

Krustpils novada tautas 
mākslas kolektīvi pošas 
Dziesmu un deju svētkiem

“Zvirbuļi”

“Luste”

“Zīlānietis”
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APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-
vada pašvaldības domes 2018.
gada 23. maija lēmumu (sēdes 
protokols Nr. 5., 1.punkts). Izdoti 
 saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām”43. panta trešo daļu, likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu.

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/41 “Par ģimenes vai atseviš-
ķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu Krustpils 
novadā” šādu grozījumu: Svītrot 
saistošo noteikumu 2.punktu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamī-

bas pamatojums  

Nepieciešams veikt grozīju-
mu iepriekš izdotajos saistošos 
noteikumus, attiecinot vienlīdzī-
gus noteikumus maznodrošinātā 
statusa noteikšanai ar statusa no-
teikšanu trūcīgām personām.

2. Īss projekta satura iz-

klāsts

Maznodrošinātā statusa un 
trūcīgā statusa noteikšanai pie-

mēroti vienādi noteikumi, atšķi-
rīgs tikai personas vai ģimenes 
ienākumu līmenis.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

2018. gada budžetā plāno-
tie materiālā pabalsta izdevumi 
nepārsniegs plānotās izdevumu 
summas

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo 
noteikumu izpildi ir Krustpils no-
vada pašvaldības Sociālais die-
nests.

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks pub-
licēti pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Krustpils Novadnieks” 
un Krustpils novada pašvaldības 
mājas lapā internetā.

Domes priekšsēdētājs 

K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/5 
“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 
2013. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/41 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Krustpils novadā”” 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils nova-
da pašvaldības domes 2018. gada 
23. maija lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 5., 2.punkts). Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta otro 
daļu un 35. panta ceturto un piekto 
daļu, Likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā “25.2 pantu 
pirmo un piekto daļu, likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 17.06.2009. no-
teikumu Nr. 550”Kārtība, kādā ap-
rēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienā-
kumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdar-
bību” 13. punktu, Ministru kabine-
ta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. pun-
ktu, Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes ap-
rūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprū-
pes izbeigšanās” 27., 30., 31. un 311. 
punktu.

Izdarīt Krustpils novada paš-

valdības 2017. gada 20. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2017/18 “Par Krustpils novada so-
ciālajiem pabalstiem” šādus grozī-
jumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 
4. punktā vārdu ar iekavām “(per-
sonas)”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 
21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“21.2. pilnā apmērā no attiecī-
gā mājokļa (dzīvokļa) tipam pie-
nākošas summas, trūcīgām vai 
maznodrošinātām atsevišķi dzī-
vojošām pirmās, otrās un trešās 
invaliditātes grupas personām, ne-
strādājošiem pensionāriem un ne-
strādājošām politiski represētām 
personām.”

 
Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Novērsta neprecizitāte attiecī-
bā uz īpašumu, kas nav uzskatāms 
par īpašumu izvērtējot ģimenes 
atbilstību atzīšanai par trūcīgu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizētas personas, uz kurām 

attiecināms attiecīgais īpašums, lai 
izvērtētu to atbilstību atzīšanai par 
trūcīgu.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu

2018. gada budžetā plāno-
tie materiālā pabalsta izdevumi 
nepārsniegs plānotās izdevumu 
summas

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo 
noteikumu izpildi ir Krustpils nova-
da pašvaldības Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks pub-
licēti pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Krustpils Novadnieks” 
un Krustpils novada pašvaldības 
mājas lapā internetā.

Domes priekšsēdētājs 

K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/6 “Grozījumi Krustpils 
novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/18 

“Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

APSTIPRINĀTI ar Krustpils no-
vada pašvaldības domes 2018.
gada 23. maija lēmumu (sēdes 
protokols Nr. 5., 3.punkts) Izdoti 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Krustpils novada paš-
valdības 2013. gada 18. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 
2013/42 “Par materiālajiem pa-
balstiem Krustpils novada paš-
valdībā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.2 punktu šādā 
redakcijā:

“12.2 Pabalsts 25,00 EUR 
apmērā tiek piešķirts katram 
ar Krustpils novada bāriņtiesas 
lēmumu audžuģimenē ievieto-
tam bērnam vai bērnam, kuram 
ir nodibināta aizbildnība, vecu-
mā no 5 līdz 18 gadiem, uzsākot 
jauno mācību gadu un uzrādot 
izglītības iestādes izziņu.”

2. Papildināt saistošos no-
teikumus ar 12. 3 punktu šādā 
redakcijā:

“12.3 Pabalsts 25,00 EUR 
apmērā tiek piešķirts katram 
daudzbērnu ģimenes bērnam 
vecumā no 5 līdz 18 gadiem, 
uzsākot jauno mācību gadu un 
uzrādot izglītības iestādes izzi-
ņu.”

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamī-

bas pamatojums 

Saistošie noteikumi papildi-
nāti ar lielāku materiālo atbal-
stu daudzbērnu ģimenēm un 

bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem izglītības iegūša-
nā.

2. Īss projekta satura iz-

klāsts

Materiālais atbalsts daudz-
bērnu ģimenēm un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem 
tiek palielināts, sniedzot atbal-
stu skolas piederumu iegādes 
izdevumu segšanai.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

2018. gada budžetā plāno-
tie materiālā pabalsta izdevumi 
nepārsniegs plānotās izdevu-
mu summas

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības te-

ritorijā 

Nav
5. Informācija par ad-

ministratīvajām procedū-

rām 

Atbildīgā iestāde par saisto-
šo noteikumu izpildi ir Krustpils 
novada pašvaldības Sociālais 
dienests.

6. Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks 
publicēti pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā “Krustpils No-
vadnieks” un Krustpils novada 
pašvaldības mājas lapā inter-
netā.

Domes priekšsēdētājs 

K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 
2018/7 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013. 
gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 

“Par materiālajiem pabalstiem 
Krustpils novada pašvaldībā”

Lauku atbalsta dienesta Vi-
dusdaugavas reģionālā lauk-
saimniecības pārvalde ir izvēr-
tējusi un apstiprinājusi Krustpils 
novada pašvaldības sagatavoto 
projekta “Meliorācijas sistēmu 
atjaunošana “Mežāre”, Mežāres 
pagasts, Krustpils novads” iesnie-
gumu, kas tika iesniegts Lauku 
attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam pasākumā „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā”. 

Projekta mērķis ir atjaunojot 
vai pārbūvējot meliorācijas sistē-
mas, uzlabot infrastruktūru, kas 
attiecas uz lauksaimniecības at-
tīstību, meža ražības paaugstinā-
šanu, meža audzes veselības un 
kokmateriālu kvalitātes uzlabo-
šanu, kā arī lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozares konku-
rētspējas paaugstināšanu. 

Projekta ietvaros notiks 1980.

gadā izbūvēto meliorācijas 
novadgrāvju N–28, ŪSIK kods 
4316821:01 un N–11, ŪSIK kods 
4316821:03, kam ar Krustpils 
novada pašvaldības 2017. gada 
15. novembra lēmumu Nr. 18, 
protokols Nr. 20, piešķirts paš-
valdības nozīmes meliorācijas 
nozīmes statuss, atjaunošana. 
Patreizējā stāvoklī novadgrāvji 
pieskalojušies no sanesumiem, 
aizauguši ar ūdensaugiem un 
krūmiem, nogāzes ir noslīdēju-
šas, drenu kolektoru iztekas, kas 
ietek norādītajos novadgrāvjos, 
atrodas zem piesērējuma līme-
ņa, līdz ar to drenu sistēmas ne-
pilda nosusināšanas funkcijas. 
Novadgrāvis N–28, ŪSIK kods 
4316821:01, robežojas ar Mežā-
res pagasta ciematu, kas būtiski 
ietekmē mitruma režīmu ciema-
ta teritorijā, platības ir pārmitras. 
Septiņas pastāvošās caurtekas ir 
nolietojušās, gala nostiprināju-

mi bojāti, caurteku vidusposmi 
piesērējuši, vietām līdz 90% no 
diametra. Izstrādājot būvpro-
jektu, tiks izvērtēts pastāvošo 
caurteku tehniskais stāvoklis, lai 
lemtu par caurteku būvniecību 
un iespēju būvniecībā izman-
tot esošo caurteku vidusposmu 
grodus. Tiks veikta arī apauguma 
novākšana no novadgrāvju gult-
nes un nogāzēm. Būvprojektā 
tiks paredzēta videi draudzīga 
meliorācijas sistēmu elementa – 
sedimentācijas baseina – izbūve. 
Sedimentācijas baseins kalpos kā 
nostādinātājbaseins ūdenī izska-
lojamo produktu nogulsnēšanai 
un bioloģiskai akumulācijai.

Projekta plānotās kopē-
jās izmaksas EUR 96487,79, no 
tām ELFLA fi nansējums – EUR 
86839,01 un Krustpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums EUR 
86839,01. 

Apstiprināts projekts “Meliorācijas sistēmu 
atjaunošana “Mežāre”, Mežāres pagasts, 
Krustpils novads”

2. jūnijā Neretā tika svinēti 
6. Tautas mākslas svētki “Sēlija 
rotā”. Tie ir sēļu tautas mākslas 
kolektīvu kopā sanākšanas svēt-
ki, kuru galvenais mērķis ir kul-
tūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana, kā arī kopīgu aktivitāšu 
un pasākumu rīkošana.

Svētki Neretas novadā dalīb-
niekus un viesus priecēja ar pla-
šu un daudzveidīgu pasākumu 
programmu. Visas dienas garu-
mā noritēja amatnieku un mājra-
žotāju tirgus. Svētku apmeklētāji 
baudīja folkloras kopu, deju ko-
lektīvu, ansambļu un koru kon-
certus, kā arī apmeklēja izstādes 

un amatierteātru izrādes. Vakarā 
Neretas Dzirnavu saliņas estrādē 
noritēja svētku dižkoncerts ”Sēli-
ja rotā puķu vainagā”.

Pavisam kopā svētkos piedalī-
jās 1166 pašdarbnieki. Starp tiem 
Krustpils novada 70 dziedātāji, 
dancotāji un spēlmaņi no Ata-
šienes, Kūku, Vīpes un Krustpils 
pagastiem.

“Sēlija rotā” svētki ir godam 
aizvadīti un nu jāpošas uz Dzies-
mu un Deju svētkiem! 

Krustpils novada pašvaldības 

kultūras darba koordinatore 

Ramona Kristvalde

No svētkiem uz svētkiem 22. jūnijā plkst. 20.00
Antūžu KN

PAGASTA 
AMATIERKOLEKTĪVI 

AICINA UZ KONCERTU

Plkst. 22.00 
Grupa "Starpbrīdis" 

aicina uz 
sadancošanos.

Ieeja visu vakaru bez maksas.
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Domes sēdē izskatīti un 
pieņemti lēmumi

2018. gada 20.jūnija Krustpils no-
vada domes sēdē izskatīti un pieņemti 
lēmumi šādos jautājumos:

• Par Krustpils novada pašvaldī-

bas 2017. gada Publiskā pārskata 

apstiprināšanu (apstiprināt Krustpils 
novada pašvaldības publisko pārskatu 
par 2017. gadu)

• Par Krustpils novada pašvaldī-

bas sociālā dienesta nolikuma ap-

stiprināšanu jaunā redakcijā (apstipri-
nāt Krustpils novada pašvaldības sociālā 
dienesta nolikumu jaunā redakcijā)

• Par grozījumiem Krustpils nova-

da pašvaldības 2018.gada 31.janvā-

ra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 

„Noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības budžetu 2018.gadam” 
(apstiprināt novada pašvaldības pamat-
budžeta un speciālā budžeta grozīju-
mus 2018.gadam)

• Par aizņēmumu Valsts kasē ERAF 

projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/019 “Asfalt-

betona ceļa seguma izbūve indus-

triālās teritorijas sasniedzamībai un 

attīstībai industriālajā teritorijā pie 

Krustpils stacijas” realizācijai 

• Par atbalstu politiski represēto 

personu salidojumam (piešķirt atbal-
stu 70 EUR apmērā biedrībai “Latvijas 
politiski represēto apvienība”)

• Par līdzekļu piešķiršanu no da-

bas resursu nodokļa rezerves līdzek-

ļiem (piešķirt līdzekļus 1500 EUR apmē-
rā ūdens ņemšanas vietas sakārtošanas 
izdevumu segšanai)

• Par līdzekļu piešķiršanu Sūnu 

pamatskolai (piešķirt papildus līdzek-
ļus 1500 EUR apmērā Sūnu pamatskolai 
remontdarbu veikšanai)

• Par līdzekļu piešķiršanu no da-

bas resursu nodokļa rezerves līdzek-

ļiem (piešķirt līdzekļus 321 EUR apmērā 
bezeļļas kompresora iegādei)

• Par atļauju amatu savienot ar 

valsts amatpersonas amatu 

• Par nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu mirušām personām 
(dzēst mirušo fi zisko personu neatgūs-
tamos bezcerīgos nekustamā īpašuma 
nodokļa parādus)

• Par izsoles rezultātu apstiprinā-

šanu un atkārtotu izsoles izsludinā-

šanu (apstiprināti pašvaldības nekusta-
mā īpašuma Madonas ielā 21, Jēkabpilī, 
izsoles rezultāti, izsludināt izsoli atkārto-
ti)

• Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 3” 

-7, Mežāre, Mežāres pagastā, Krust-

pils novadā, nodošanu atsavināšanai 
(nodot atsavināšanai Krustpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu ar atsavināšanas metodi – pārdo-
šana atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar 
nosacīto cenu 2250 EUR)

• Par izīrētā dzīvokļa “Māja Nr.3” 

-2, Varieši, Variešu  pagastā, Krustpils 

novadā, nodošanu atsavināšanai (no-
dot atsavināšanai Krustpils novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu 
ar atsavināšanas metodi – pārdošana 
atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar no-
sacīto cenu 2500 EUR)

• Par nekustamā īpašuma –zemes  

“Purenītes”, Variešu pagasts, Krust-

pils novads nodošanu atsavināšanai 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – 
zemes vienības 3,87  ha platībā ar nosa-
cīto cenu 7980 EUR)

• Par nekustamā īpašuma –zemes  

“Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(apstiprināt izsolē atsavināmā objekta – 
zemes vienības 0,11  ha platībā ar nosa-
cīto cenu 1200 EUR)

• Par nekustamā īpašuma –zemes 

vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņu 

Purvs”, Atašienes pagasts, Krustpils 

novads nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
(apstiprināt izsolē atsavināmā objekta 
– zemes vienības (ar mežaudzi) 7,8  ha 
platībā ar nosacīto cenu 13 320 EUR)

• Par nekustamā īpašuma –zemes 

vienības  (ar mežaudzi)  “Putniņāres”, 

Atašienes pagasts, Krustpils novads 

nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu (apstipri-
nāt izsolē atsavināmā objekta – zemes 
vienības (ar mežaudzi) 3,38  ha platībā 
ar nosacīto cenu 5660 EUR)

• Par grozījumiem Krustpils nova-

da būvvaldes nolikumā (izdarīt grozī-
jumus Krustpils novada būvvaldes noli-
kumā nodaļā par būvvaldes struktūru)

• Par līdzekļu piešķiršanu no 

dabas resursu nodokļa rezerves lī-

dzekļiem (piešķirt līdzekļus 1628 EUR 
apmērā ūdensvada salabošanas darbu 
segšanai)

• Par izmaiņām Krustpils novada 

medību koordinācijas komisijā 

• Par izsoles rezultātu apstiprinā-

šanu un pirkuma līguma slēgšanu 

par pašvaldībai piederošo dzīvokli  

“Māja Nr.2”-1, Varieši, Variešu  pa-

gasts, Krustpils novads (apstiprināti 
pašvaldības nekustamā īpašuma – izīrē-
tā dzīvokļa izsoles rezultāti)

• Par izsoles rezultātu apstiprinā-

šanu un pirkuma līguma slēgšanu 

par pašvaldībai piederošo dzīvokli  

“Spunģēni 2”-10, Spunģēni, Krust-

pils pagasts, Krustpils novads (apstip-
rināti pašvaldības nekustamā īpašuma 
– izīrētā dzīvokļa izsoles rezultāti)

• Par zemes ierīcības projekta ap-

stiprināšanu (apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu robežu savstarpējai pār-
kārtošanai un zemes ierīcības projektu  
zemes vienības sadalīšanai divās zemes 
vienībās)

• Par izīrētā dzīvokļa “Rozessala 

31” -18, Mežāre, Mežāres pagastā, 

Krustpils novadā, nodošanu atsavi-

nāšanai (nodot atsavināšanai Krustpils 
novada pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu ar atsavināšanas metodi – 
pārdošana atklātā izsolē ar augšupejošu 
soli ar nosacīto cenu 2000 EUR)

• Par nekustamā īpašuma – ze-

mes  un apbūves  “Āmuri”, Atašienes 

pagasts, Krustpils novads nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu (apstiprināt izsolē at-
savināmā objekta – zemes un apbūves 
vienības 0.4734 ha platībā ar nosacīto 
cenu 7000 EUR)

• Par nekustamā īpašuma ar me-

žaudzi “Mežaudzes”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads nodošanu atsavinā-

šanai un izsoles noteikumu apstipri-

nāšanu (apstiprināt izsolē atsavināmo 
objektu – trīs zemes vienību ar mežau-
dzi ar nosacīto cenu 39000 EUR)

• Par aizņēmumu Valsts kasē “Gā-

jēju un veloceliņa izbūve no Zīlānu 

ciema līdz Jaunās muižas ciemam” 

(ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts 
kasē uz 30 gadiem prioritārā investīciju 
projekta īstenošanai)
Informāciju apkopoja Krustpils novada 

pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste Monika Kauranena

1. Madonas ielā 21, Jēkabpilī, otrās izsoles  sākum-
cenu 18400 EUR;

2. Izīrētu dzīvokli Nr.7 mājā “Rozessala 3”, Mežā-
rē, Mežāres  pagasts, Krustpils novads,  sākumcena 
2250 EUR;

3. Izīrētu dzīvokli Nr.2 mājā “Mājā Nr.3”, Varieši, Varie-
šu  pagasts, Krustpils novads,  sākumcena 2500 EUR;

4. Zemes vienību ar kadastra Nr. 5694 002 0367, 
“Purenītes”, Variešu pagasts, Krustpils novadā,  3.87 
ha platībā,   sākumcena  7980  EUR;

5. Zemes vienību (ar mežaudzi) ar kadastra Nr. 
5646 012 0129, “Putniņu purvs”, Atašienes pagasts, 
Krustpils novadā,  7.8 ha platībā, sākumcena  13 320 
EUR;

6. Zemes vienību ar kadastra Nr. 5696 004 0012, 
“Jasmīni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novadā,  0.11 ha 
platībā, sākumcena  1200 EUR,

7. Zemes vienību (ar mežaudzi) ar kadastra Nr. 
5646 009 0045, “Putniņāres”, Atašienes pagasts, 

Krustpils novadā,  3,38 ha platībā, sākumcena  5660 
EUR,

8. Izīrētu dzīvokli Nr.18 mājā “Rozessala 31”, Mežā-
re, Mežāres  pagasts, Krustpils novads, sākumcena 
2000 EUR,

9. Zemi un apbūvi ar kadastra Nr. 564 006 0609, 
“Āmuri”, Atašienes pagasts, Krustpils novadā,  0.4734 
ha platībā,  sākumcenu  7000 EUR,

10. Zemes vienības  ar mežaudzi „Mežaudzes”, ar 
kadastra Nr. 5696 001 0011, sastāvošu no trīs zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 5696 001 0011, 
7.800 ha platībā, 5696 004 0344, 6.7000 ha platībā, 
5696 006 0072, 6.8000 ha platībā, kas atrodas Vīpes 
pagastā, Krustpils novadā, sākumcena 39 000 EUR.

Izsoles notiks: Krustpils novada pašvaldībā, adre-
sē: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, 2018.gada 9.augustā, 
sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150a, Jēkabpils. 

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

Krustpils novada dome atklātā mutiskā izsolē, ar 
augšupejošu soli pārdod šādus nekustamos īpašumus:

Mežāres pamatskola AICINA PIETEIKTIES DARBĀ 
pirmsskolas izglītības skolotāju grupā “Bitītes” 

uz nenoteiktu laiku
 Bērnu vecums no 1.5 līdz 4 gadi.
Darba apjoms pilna slodze, alga € 680, – mēnesī.
Prasības pretendentam: 
• 1. vai 2. līmeņa augstākā pedagoģiskā izglītība ar 
specialitāti pirmsskolas izglītības skolotājs vai arī 
pretendents apgūst minēto specialitāti; • Teicamas valsts 
valodas zināšanas; • Spēja komunicēt ar bērniem un 
bērnu vecākiem; • Strādāt komandā.

Pieteikumu un CV iesniegt personīgi Mežāres pamatskolā 
vai sūtot uz e-pastu – mezarepsk@krustpils.lv līdz 
29.06.2018. Sīkāka informācija pa tālr. 26605796

Krustpils pamatskola 
MEKLĒ RADOŠU 

MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU 
5.–9. klasēm

Galvenie darba pienākumi:
īstenot izglītības programmu 
mācību priekšmetā atbilstoši 
Valsts izglītības standartam;
sagatavot mācību priekšmeta 
standarta un mācību priekšmeta 
programmas prasībām 
atbilstošu metodisko materiālu 
nodrošinājumu;

Sīkāka informācija pa tālruni 
29503096



4    2018. gada 22. JŪNIJS

Profesionālās izglītības iestā-
dēs visā Latvijā līdz 31. augustam 
izsludināta Jauniešu garantijas 
papildu uzņemšana jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, 
kuri ir bez darba. Uzņemšana 
notiek 30 darba tirgū pieprasītās 
profesijās, kuras var apgūt 1 gada 
laikā bez maksas. 

Jaunieši, kas vēlas pieteikties 
mācībām, var būt vakarskolas 
skolēni, iegūt vidējo izglītību tāl-
mācībā vai studēt nepilna laika 
studiju programmās augstskolā. 
Potenciālie audzēkņi var būt re-
ģistrējušies arī Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā darba meklē-
tāji vai bezdarbnieki un vienlai-
kus saņemt bezdarbnieka pabal-
stu. 

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar 
būt nodarbināti, atrasties akadē-
miskajā vai bērna kopšanas at-
vaļinājumā, kā arī būt pilna laika 
studenti. Lai pieteiktos mācībām, 
nepieciešama pamatizglītība, vi-
dējā izglītība vai vidējā profesio-
nālā izglītība, taču var būt iegūta 
arī augstākā izglītība. 

Mācību laikā jaunieši saņem 
stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī ne-
pieciešamos mācību līdzekļus un 
bezmaksas vietu dienesta viesnī-
cā. Savukārt kvalifi kācijas prakses 
laikā programma apmaksā ceļa 
izdevumus un naktsmītni, ja tas 
nepieciešams. 

Jauniešu garantijas profesiju 
klāsts pirms katras uzņemšanas 
tiek saskaņots ar darba devējiem, 

un šoreiz to sarakstā ir tādas dar-
ba tirgū pieprasītas profesijas kā 
lietvedis, šuvējs, apdares darbu 
strādnieks, kokapstrādes iekārtu 
operators, manikīra un pedikī-
ra speciālists, frizieris, vizāžists, 
lokmetinātājs, atslēdznieks, vir-
potājs, zobārsta asistents, māsas 
palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī 
pavāra palīgs, konditora palīgs 
un citas profesijas. 

Pieteikšanās norit 21 profesio-
nālās izglītības iestādē visā Lat-
vijā līdz 31. augustam. Ar visām 
Jauniešu garantijas profesijām, 
izglītības iestādēm, uzņemšanas 
noteikumiem un priekšrocībām 
var iepazīties VIAA mājaslapā: 
www.viaa.gov.lv/jauniesugaran-
tija.

Kopš 2014. gada VIAA īsteno-
tās Jauniešu garantijas projekta 
profesionālās izglītības program-
mas absolvējuši jau vairāk nekā 
6000 jauniešu. Kā liecina veiktās 
absolventu aptaujas, Jauniešu 
garantijā iegūtā kvalifi kācija ir 
pozitīvi ietekmējusi jauniešu 
konkurētspēju darba tirgū. Pus-
gadu pēc izlaiduma 72% jaunie-
šu strādā, turklāt puse no viņiem 
– projektā iegūtajā profesijā. 

Projekta Jauniešu garantija 
aktivitāti “Sākotnējās profesionā-
lās izglītības programmu īsteno-
šana Jauniešu garantijas ietva-
ros” fi nansē ar Eiropas Savienības 
Jaunatnes nodarbinātības inicia-
tīvas un Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts 
budžeta. 

Savā darbībā sociālais dienests 
ievēro sociālās palīdzības snieg-
šanas pamatprincipu –   sociālo 
palīdzību klientiem sniedz, pama-
tojoties uz viņa materiālo resursu 
– ienākumu un īpašuma novērtē-
jumu, individuāli paredzot katra 
klienta līdzdarbību.

Sociālās palīdzības mērķis ir 
sniegt materiālu atbalstu krīzes 
situācijā nonākušām trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu to pa-
matvajadzības un veicinātu darb-
spējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā.

Viens no galvenajiem Sociālā 
dienesta uzdevumiem ir iedzīvo-
tāju informēšana par sociālajiem 
pakalpojumiem un sociālajiem 
pabalstiem.

2018. gada budžetā sociāla-
jiem pabalstiem piešķirti 100 960 
eiro, no kuriem 48 000 eiro atvēlēti 
dzīvokļa (mājokļa) pabalstam, 22 
000 eiro pabalstam GMI līmeņa 
nodrošināšanai.

 No piešķirtajiem līdzekļiem 
šī gada pirmajos piecos mēnešos 
mājokļa pabalsta izmaksai izlietoti 
44 455 eiro, bet GMI pabalsta iz-
maksai izlietoti 5 800 eiro. 

Sociālais dienests administrē 
un nodrošina ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, ģimenes asistenta 
pakalpojumus, asistenta pakal-
pojumus personām ar invaliditāti 
pašvaldībā, sociālo rehabilitāciju 
dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši 
no prettiesiskām darbībām, psiho-
loga konsultācijas, sociālo rehabi-
litāciju institūcijā no vardarbības 
cietušām pieaugušām personām 
un bērniem, ģimenes atbalsta cen-
tra pakalpojumus, sociālo dzīvokļu 
īres tiesību piešķiršanu.

Novadā notiek intensīvs darbs 
ar ģimenēm, kurās aug bērni. 
Regulāri notiek vecāku atbalsta 
grupu nodarbības, kuru darbība 
vērsta uz vecāku prasmju pa-
augstināšanu, izpratnes veido-
šanu par pozitīvas audzināšanas 
principiem un bērnu vecumpos-
mu īpatnībām. Atbalsta grupu 
nodarbībās iesaistās pagastu 
sociālie darbinieki, skolu peda-
gogi, psihologs un citi speciālisti, 

kas var sniegt savas zināšanas un 
praktisko pieredzi, lai papildinātu 
vecāku komunikācijas prasmes, 
iemaņas sadarbībā ar institūcijām 
un sniegt saviem bērniem piln-
vērtīgu audzināšanu un pozitīvu 
emocionālo atbalstu ikvienā dzī-
ves jomā. Atbalsta grupu noslē-
gumā to dalībnieki dodas sociālā 
dienesta apmaksātā ekskursijā. 
Šogad ekskursija notika 19. mai-
jā. Ekskursijas laikā tika apskatīti 
daži skaisti parki Jēkabpils nova-
dā (Zasā, Rubeņos), Kaldabruņā 
tika apmeklēts biedrības “Ūdens-
zīmes” Pļavas muzejs un nobeigu-
mā dzejnieka Raiņa muzejs Tade-
navā.

Tiek izstrādātas uzvedības so-
ciālās korekcijas programmas, no-
tiek starpinstitucionālā sadarbība, 
kas atzīmējama kā regulāra un re-
zultatīva. 

Beidzoties mācību gadam, jau 
par tradīciju ir kļuvis organizēt 
bērnu/jauniešu vasaras nometnes. 
Šogad nometnes vienlaicīgi notiks 
divos pagastos, tās vadīs divas so-
ciālās darbinieces, kurām ir nomet-
ņu vadītāju apliecības. Nometņu 
norisēs iesaistīsies arī pārējās soci-
ālās darbinieces, nometņu audzi-
nātājas un brīvprātīgie. 

2017. gada nogalē izveido-
ta Krustpils novada pašvaldības 
sadarbības grupa bērnu tiesību 
aizsardzības jomā un 2018. gada 
maijā notika plaša sadarbības gru-
pas sēde, kurā piedalījās arī Krust-
pils novada bāriņtiesas un sociālā 
dienesta darbinieki. Sēdes laikā 
tika izskatīta aktuālo sociālo ga-
dījumu risināšanas gaita un prob-
lēmu risināšanas iespējas, izman-
tojot novadā esošos resursus, un 
pieaicinot citas institūcijas kopīgu 
mērķu sasniegšanai bērnu tiesību 
aizsardzībai.

2018. gadā pārtraukta aprūpes 
mājās pabalsta piešķiršana, to aiz-
stājot ar aprūpes mājās pakalpoju-
ma nodrošināšanu, ko veic Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrējušās 
pašnodarbinātas personas. Sociā-
lais pakalpojums “aprūpe mājās” 
tiek sniegta personām, kuras ve-
cuma vai fi ziska rakstura traucēju-
mu dēļ nevar veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personīgo aprūpi 

un kurām nav Civillikumā noteikto 
apgādnieku vai tie objektīvu aps-
tākļu dēļ nespēj sniegt nepiecieša-
mo palīdzību. 

Saņemot personas iesniegu-
mu ar lūgumu nodrošināt aprū-
pes mājās pakalpojumu, kuram 
pievienota ģimenes ārsta izdota 
izziņa par aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamību un kontrindikāci-
ju neesamību, sociālais darbinieks 
apseko personu dzīvesvietā un 
veic novērtēšanu aprūpes līme-
ņa noteikšanai. Aprūpes līmeņa 
noteikšanu novadā veic viens so-
ciālais darbinieks, kurš apmācīts 
darbam ar aprūpes plānošanas 
programmu.

2017. gadā uzsākām ģimenes 
asistenta pakalpojuma sniegšanu 
divām ģimenēm, šogad pakal-
pojumu saņem četras ģimenes. 
Ģimenes asistenta pakalpojums 
ieviests ar mērķi saglabāt bērniem 
ģimenisku vidi, sniedzot vecākiem 
atbalstu un palīdzību mājokļa, no-
darbinātības, izglītības, atkarību, 
veselības problēmu risināšanā, 
sociālo un sadzīves prasmju attīs-
tīšanā, kā arī bērnu aprūpē un au-
dzināšanā. 

Ģimenes asistenta pakalpo-
jumu sniedz fi ziskas personas, 
kuras reģistrējušās Valsts ieņēmu-
mu dienestā kā pašnodarbinātas 
personas. Ģimenes asistentiem 
nepieciešama augstākā izglītība 
sociālajā darbā, psiholoģijā vai pe-
dagoģijā. 

Sociālais dienests koordinē 
personu ievietošanu ilgstošas so-
ciālās aprūpes un rehabilitācijas in-
stitūcijās (pansionātos un aprūpes 
centros).

Šobrīd ilgstošas sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas pakalpoju-
mu Krustpils novada pašvaldības 
aģentūrā “Jaunāmuiža” saņem 45 
novada iedzīvotāji, no tiem:

7 Atašienes pagasta iedzīvotāji;
4 Mežāres pagasta iedzīvotāji;
8 Krustpils pagasta iedzīvotāji;
12 Kūku pagasta iedzīvotāji;
6 Variešu pagasta iedzīvotāji;
8 Vīpes pagasta iedzīvotāji.
Viens iedzīvotājs ilgstošas so-

ciālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus turpina sa-
ņemt Viesītes veselības un sociālās 
aprūpes centrā. 

Sociālā dienesta darbība ir vēr-
sta uz to, lai sniegtie sociālie pakal-
pojumi un sociālā palīdzība spētu 
apmierināt iedzīvotāju pamatva-
jadzības un veicinātu darbspējīgo 
personu līdzdarbību savas situāci-
jas uzlabošanā. 

Sociālā dienesta vārdā – vadītāja 

Benita Dzelme

Ieskats sociālā dienesta darbībā

Biedrība “InSpe” uzsākusi Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētu un Krustpils no-
vada domes līdzfi nansētu projek-
tu “Bērnu autoskolas apmācības 
laukuma izveide“(Nr.17–05–AL24–
A019.2203–000008) īstenošanu. 
Projekts 2017. gadā tika iesniegts 
un apstiprināts Biedrība Lauku 
partnerība „Sēlija” izsludinātā at-
klātā projektu konkursa ietvaros 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpa-
sākuma 19.2 “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējas attīstības stratēģiju” aktivitā-
tes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” 6. rīcībā „Draudzīga 
un atbalstoša dzīves vide”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi 
 izveidojot jaunu bērnu autoskolas 
apmācības laukumu, radīt atbil-
stošu vidi bērnu aktīvai atpūtai un 
apmācībām, kvalitatīva un droša 
brīvā laika pavadīšanai un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanai. Tā-
dējādi piedāvājot jaunu pakalpo-
jumu mazajiem Kūku pagasta, kā 
arī Krustpils novada iedzīvotājiem 

un viņu vecākiem. Iespēju pilnvei-
dot savas velo un auto braukšanas 
prasmes, apgūt satiksmes noteiku-
mus, aktīvi atpūsties svaigā gaisā. 
Projekta rezultātā tiks izveidots 
jauns brīvā laika pavadīšanas ob-
jekts Krustpils novada Kūku pa-
gasta Kūkās. Būvniekam visi darbi 
jāpabeidz līdz 2018. gada 31. au-
gustam.

Projekta apstiprinātās attieci-
nāmās izmaksas ir EUR 19  347,10 
ar PVN 21%, publiskais fi nansē-
jums ir 90% no attiecināmajām iz-
maksām, EUR 17 412,39. Savukārt 
Krustpils novada domes līdzfi nan-
sējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām jeb EUR 1 934,71.

Projekta īstenošana jāveic līdz 
2019. gada 21. jūnijam.

ELFLA fonda administrējošās 
iestādes – Zemkopības ministrija 
un Lauku atbalsta dienests. Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA 
– http://ec.europa.eu/agriculture/
rural–development–2014–2020/
index_lv.htm

Jeļena Hnikina

Biedrība “InSpe”

Izsludināta Jauniešu 
garantijas papildu uzņemšana 
30 profesijās

Kūku ciematā uzsākta projekta 
“Bērnu autoskolas apmācības 
laukuma izveide” īstenošana
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Krustpils novada pašvaldība 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2018. gadam ietvaros 
īsteno projektu “Plānveida ilgter-
miņa darba ar jaunatni attīstība 
Krustpils novadā”. Projekta “Plān-
veida ilgtermiņa darba ar jaunatni 
attīstība Krustpils novadā” mērķis 
ir atbilstoši mērķa grupas vajadzī-
bām, pašvaldības un valsts kopē-
jām prioritātēm, attīstīt darba ar 
jaunatni sistēmas izveidi Krustpils 
novada pašvaldībā un sekmēt 
plānveida ilgtermiņa darba ar jau-
natni īstenošanu. Projekta galvenā 
aktivitāte būs pētījuma veikšana 
par Krustpils jauniešu vajadzībām 
un problēmjautājumiem vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem.

24. maijā atpūtas vietā 
“Daugmales” norisinājās projek-

ta “Plānveida ilgtermiņa darba ar 
jaunatni attīstība Krustpils novadā” 
atklāšanas pasākums. Pasākumā 
piedalījās jaunieši vecumā no 13 
līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni 
iesaistītās personas pašvaldībā un 
jaunatnes jomā strādājošie nevals-
tiskās valsts organizācijas (NVO). 
Atklāšanas pasākumu vadīja jau-
natnes politikas eksperte, biedrī-
bas  “Jaunatnes līderu koalīcija” va-
dītāja Inese Šubēvica un Krustpils 
novada tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste  Angelīna Smirnova. At-
klāšanas pasākumā projekta tiešā 
un netiešā mērķa grupa tika iepa-
zīstināta ar projekta galveno mēr-
ķi, aktivitātēm, kā arī plānotajiem 
rezultātiem. Pasākums norisinājās   
neformālā brīvā gaisotnē, kurā 
visi runāja viens ar otru kā līdzīgs 
ar līdzīgu. Pasākuma dalībnieki 

diskutēja   par dažādiem tema-
tiem, uzklausīja viens otra viedok-
li un kopā radīja jaunas idejas un 
meklēja risinājumus jau esošajām 
problēmām. Pasākuma noslēgu-
mā Krustpils novada pašvaldības 
pārstāvji, domes deputāti, jaunieši 
un NVO pārstāvji vienojās kopīgā 
vienojošā laivu braucienā.

Šobrīd Krustpils novada paš-
valdība projekta “Plānveida ilgter-
miņa darba ar jaunatni attīstība 
Krustpils novadā” ietvaros īsteno 
jauniešu vecumā no 13 līdz 25 
gadiem anketēšanu. Anketēšanas 
mērķis ir izzināt un izprast jaunie-
šu vajadzības un vēlmes. Ne vien-
mēr pieaugušo redzējums sakrīt ar 
jauniešu viedokli, kas ir ļoti svarīgs 
priekšnosacījums kvalitatīvas jau-
natnes politikas stratēģijas izstrā-
dei. 

Vēlamies lūgt arī Tevi piedalī-
ties šajā aptaujā. Mums interesē 
tieši Tavs viedoklis un novērtējums. 
Anketa ir anonīma un anketēšanas 
rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti 
tikai apkopotā veidā jaunatnes po-
litikas stratēģijas izstrādei. Anketas 
aizpildīšanai tev aizņems apmē-
ram 7–10 minūtes.

Anketa pieejama Krustpils no-
vada pašvaldības mājaslapā www.
krustpils.lv un sociālajā tīklā face-
book.com.

Paldies Tev liels par anketas aiz-
pildīšanai veltīto laiku!

Neskaidrību un jautājumu 
gadījumā droši zvani pa tālruni 
28311364 vai raksti uz e-pastu an-
gelina.smirnova@krustpils.lv

Tūr isma un jaunatnes lietu 

speciāliste Angelīna Smirnova

Ir sācies skolēnu brīvlaiks, un 
līdz ar to atkal klāt ir grāmatu lasī-
šanas maratons “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija”. Ja vēlaties pie-
dalīties un iepazīties ar šī gada grā-
matu kolekciju, sakot ar 01. jūliju 
piesakāties Kūku bibliotēkā!

No 2001. gada Latvijā veiksmī-
gi darbojas lasīšanas veicināšanas 
programma «Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija». Tā ir LR Kultūras mi-
nistrijas un Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas fi nansēta Bērnu literatūras 
centra iniciatīva, ko raksturo vispla-
šākais aptvērums. Programma tiek 
īstenota ikvienā Latvijas novadā 
un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama 
arī ārpus Latvijas robežām. Katrai 
vecuma grupai ieteiktās grāmatas 
lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 
2012. gada – arī pieaugušie. 

Programmas mērķis ir veicināt 
lasītprasmi un interesi par grāma-
tām.

Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2018 
grāmatu kolekcija

5+ 
1. Kā vilku piemin, tā vilks 

klāt. Veronika Kaplāna, Greguārs 
Mabīrs. Rīga: Lauku Avīze, 2017.

2. Mia ir priecīga. Tīa Selli. 
Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika 
Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

4. Pastnieks Pele. Marian-
na Dibika. Rīga:  Jāņa Rozes ap-
gāds, 2017.

5. Zaķa Garauša laimes zeme. 
Toms Kalninskis. Rīga:  Zvaigzne 
ABC, 2017.

6. Zirgā. Inese Zandere. Rīga: 
Liels un mazs, 2017.

9+
1. Aukliņa, putns un es. Ella 

Kārlsone. Rīga: Pētergailis, 2017.
2. Brūne. Hakonss Eversons. 

Rīga: Pētergailis, 2018.
3. Kā vecmamma vislaik sa-

mazinājās. Mihaels de Koks, Kristī-
ne Ārstena. Rīga: Pētergailis, 2017.

4. Okeāns un tuksnesis. Inese 
Paklone. Rīga: Pētergailis, 2018.

5. Sirdsmāsas. Salla Simuka. 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

6. Mani sauc Jans,un es nees-

mu nekas īpašs. Katlēna Ferēke-
na, Eva Mutona. Rīga: Madris, 2018. 

11+
1. Brūveri brūvē. Pēteris Brū-

veris, Indra Brūvere, Zane Brūvere. 
Rīga: Pētergailis, 2018.

2. Kurš no mums lidos? Andra 
Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 
2017.

3. Melnais akmens. Aivars Kļa-
vis. Rīga: Zvaigzne, ABC, 2018.

4. Tumšmute. Hegartijs Šeins. 
Rīga: Prometejs, 2018.

5. Vaboļpuika. M.G. Leonarda. 
Rīga: Pētergailis, 2017.

6. Vislabākās zāles. Kristīne 
Hamilla. Rīga: Lietusdārzs, 2018.

15+
1. Kur pazuda 

saimnieks?:stāsti par mūsu vēs-

turi. Pauls Bankovskis. Rīga: Liels 
un mazs, 2017.

2. Labā un Ļaunā skola. So-
mans Čainani. Rīga: Zvaigzne ABC, 
2018.

3. Septītā kamera. Kerija Drū-
rija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

4. Tā runāja Zosu māte. Laura 
Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

5. P.S. Tu man patīc. Keisija 
Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.

6. Tur aiz stacijas ir jūra. Juta 
Rihtere. Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Vecāku žūrija 
1. Ulsiks. Inguna Cepīte, Rīga: 

Dienas Grāmata, 2017.
2. Kā romāns. Daniels Penaks. 

Rīga: Omnia mea, 2018.
3. Mans vectēvs bija ķiršu 

koks. Andžela Naneti. Rīga: Jāņa 
Rozes apgāds, 2018.

4. Pilsētu dedzināšana. Kai 
Āreleida. Rīga: Lauku Avīze, 2017.

Jeļena Hnikina

Kūku bibliotēkas vadītāja

Par projektu 
“PROTI un DARI”

Eiropas Sociālā fonda f i-
nansētais projekts “PROTI un 
DARI!” ir unikāls ar to, ka kat-
ram projektā iesaistītajam jau-
nietim tiek sniegts individuāls, 
katram jaunietim pielāgots at-
balsts.

Projekta mērķis ir sniegt tev 
iespēju attīstīt tās prasmes, zinā-
šanas un iemaņas, kas palīdzēs 
tev pēc dalības projektā uzsākt 
darba gaitas, iesaistītes izglītībā 
(tai skaitā, arī aroda apguvē) un 
kļūt sociāli aktīvam. Vienlaikus, 
tev būs vienreizēja iespēja iepa-
zīt jaunus cilvēkus, smelties ie-
dvesmas no interesantiem dzīves 
stāstiem un daudz citu iespēju, 
piedaloties projektā “PROTI un 
DARI!”.

Ko projekts var 
piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, 
interesēm, iespējamajiem attīs-
tības virzieniem un vajadzībām, 
tev tiks izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, piedāvā-
jot dažādus, tieši tev piemērotus 
atbalsta pasākumus.

Starp piedāvātajiem atbalsta 
pasākumiem var minēt tādus kā: 

• neformālās mācīšanas 
aktivitātes;
• speciālistu konsultācijas;
• brīvprātīgā darba aktivitātes;
• aktivitātes profesijas specifi kas 
iepazīšanai;
• nometnes;
• sporta aktivitātes;
• vizītes uzņēmumos;
• iesaiste nevalstisko 
organizāciju aktivitātēs, 
pasākumos un projektos;
• semināri; 
• ikdienas (informālās) 
mācīšanās aktivitātes;
• pasākumi jauniešiem ar 
invaliditāti (surdotulka, asistenta 
palīdzība)
• iesaiste jauniešu centru 
aktivitātēs, pasākumos un 
projektos.

Kur un kā pieteikties?
Aicinām Krustpils novada jau-

niešus, kuri atbilst projekta kritē-
rijiem un vēlas veicināt pozitīvas 
pārmaiņas savā dzīvē, sazināties 
ar Krustpils novada tūrisma un 
jaunatnes lietu speciālisti (tālru-
ņa nr. 28311364) vai arī griezties 
pie sociālajiem darbiniekiem pa-
gasta pārvaldēs.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies 
projektā “PROTI un DARI!”

Aicinām jauniešus pieteikties 
prasmju un motivācijas 
attīstīšanas projektā 
“PROTI UN DARI”!

Jaunieti esi atsaucīgs, aizpildi anketu!

Iesaisties “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijā 2018” Kūku bibliotēkā

Nemateriālās kultūras manto-
juma lietpratēju zināšanu un pras-
mju tālāknodošana – ,,Simtgades 
podi godā celti” 

28. aprīlī interesenti apmeklēja 
Latgales podnieku dienas 2018– 
apmeklējām Staņislava Viļuma 
keramikas darbnīcu “Cukrasāta” 
Rēzeknes novadā, kur notika ie-
priekšējā vakarā iekurtā cepļa iz-
ņemšana un tikšanās ar Latgales 
keramiķiem. Apmeklējām Lūzna-
vas muižu, kur Kultūras šķūnī tika 
atklāta ikgadējā podnieku dienu 
izstāde. Apmeklējām Raiņa muze-
ju Jasmuižā, kur skatījām Latgales 
keramikas ekspozīciju.

1. un 2. maijā, 8. un 9. jūnijā 
notika meistarklases ar podnieku 
Evaldu Vasilevski. Bija interasanti 
un aizraujoši klausīties, mācīties 
un darboties. E. Vasilevskis mācīja 
māla īpašības: māls kopē jebku-
ru pieskārienu, garāmejošu žes-
tu, sajūtu. Lai panāktu, ka virsma 
ir glāsmaina, gluda, vecmeistars 
mācīja māla trauku pulēt ar karoti, 
gludu akmentiņu vai vilnas lupa-
tiņu. Evalds saka, ka seno arodu 
iedzīvināšana ir inovācija, ko var 
pielīdzināt jauno tehnoloģiju radī-
šanai. Reizēm mēs visai šauri izpro-
tam inovācijas procesu, kas var būt 
visai dažāds – arī kultūras manto-

juma pārvēršana progresīvā idejā. 
“Tikai caur kultūru mēs spējam no-
vērtēt to, kas ir saglabāts, un nodot 
tālāk vērtības, lai tās nepazūd. Ir 
svarīgi likt priekšplānā unikālo, lai 
mēs neizšķīstu kopējā masā.”

“Mūsdienās cilvēki ir pieraduši 
pie dizainētiem priekšmetiem, bet 
te visa būšana saistās ar iepriekšē-
jo paaudžu pieredzi,” stāsta Evalds. 
“Lipinot ar rokām, meistars var jus-
ties brīvāks savā radošajā lidojumā 
un lietot vairāk paņēmienu, nekā 
sēžot pie podnieka ripas. Arhaiskā 
metode – ar rokām ļauj lietu sākt 
un pabeigt. Turpretī, darbojoties ar 
ripu, trauku izvirpina, tad liek žāvē-
ties un tikai pēc tam taisa osas. Stili, 
paņēmieni ir dažādi, bet, kad strā-
dā ar mālu, tev jāataudzē spārni. 
Jaunradei jānāk no cilvēka, nevis 
no modes vai akadēmiskajiem ka-
noniem. Domai jābūt brīvai, citādi 
nekā nebūs.”

Amatniekam jāstrādā tā, lai 
katrs darbs, ko viņš rada, ir pasau-
lē vienīgais Viss labais šajā pasaulē 
radīts ar rokām. Kā nekā – cilvēku 
Dievs arī esot radījis no māla piku-
ča. Arī cilvēkam nekas nesagādā 
lielāku prieku, kā jaunrade.

Nākamā tikšanās un turpinā-
jums māla izzināšanai kopā ar 
E.Vasilevski būs 29. un 30. jūnijā! 

Ar VKKF un Krustpils novada pašvaldības 
atbalstu Vīpes amatniecības centrs 
,,Māzers” īsteno projektu
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Vasaras sākumā visās iz-
glītības iestādēs, tajā skaitā 
arī Krustpils pamatskolā, tiek 
svinēti izlaidumi – 9. klašu 
un 12. klašu skolēniem.  To-
mēr Krustpils pamatskolā, 
izņemot 9. klases skolēnus, 
izlaidumu gaida arī 4. kla-
ses skolēni, jo skolā jau par 
tradīciju ir kļuvis arī 4. klašu 
izlaidums. 

Šogad izlaidumu “Atva-
das no saulainajiem skolas 
gadiņiem” kopā ar 4. klases 
skolēniem un viņu vecākiem 
svinēja audzinātāja Inese 
Grauduma. 

“Jau maija sākumā izsū-
tījām vecākiem ielūgumus, 
lai informētu par pasākuma 
norisi un gaidāmajām akti-
vitātēm. Mājturības stundās 
ar prieku un radošu pieeju 
gatavojām dāvaniņas ve-
cākiem. Tie bija foto rāmī-
ši ar mūsu bildi āra Zaļajā 
klasē, k ur notiek visjautrā-
kie sākumskolas pasāku-
mi un kompetenču pieejā 
balstītas stundas,” stāsta I. 
Grauduma. “Mūsu mazais 
izlaidums sākās ar koncertu 
skolas zālē “Es savai māmi-
ņai kā sirsniņa azotē.” Gaidot 
vecākus, skanēja dziesma 
“Vecais zābaciņš.” Tā kā mēs 

esam ļoti muzikāla klase, tad 
koncerts bija skanīgs, ba-
gāts ar emocionālām, sirs-
nīgām dziesmām, pat kā-
dai māmiņai nobira prieka 
asariņa… Paldies mūzikas 
skolotājai Maijai Kīnei par 
gada garumā iemācītajām 
dziesmām daudzajiem kon-
kursiem, kuras mums lieti 
noderēja šim pasākumam. 
Meitenes mums ir spor-
tiskas un plastiskas, dejo 
hip–hop dejas, tādējādi va-
rēja sniegt atraktīvus deju 
priekšnesumus atbilstošos 
tērpos, rādot savu talantu. 
Tā kā visa klase darbojās “Te-
ātra klubiņā”, mums netrūka 
teatralizētu priekšnesumu, 
ko iekļaut izlaiduma scenā-
rijā. Vecākus iepriecinājām 
ar ludziņu “Ziedu pušķītis”, 
ko bērni rādīja arī Rīgā Bībe-
les svētkos un guva augstu 
novērtējumu, un tika uzai-
cināti to spēlēt arī Jēkabpils 
pilsētas Bērnu svētkos un 
Ģimenes svētku pasākumā. 
Šī ludziņa tapa sadarbībā 
ar angļu valodas skolotāju 
Antru Laitāni. Paldies viņai 
par ideju–vēstījumu, ko bēr-
ni atklāja un lika ieklausīties 
daudziem savās sirsniņās un 
godīgā attieksmē pret līdz-

cilvēkiem. Tikai sadarbībā ar 
vecākiem var tapt šāds sirs-
nīgs pasākums, jo viņi ir tie, 
kas rūpējas, lai bērni tiktu 
saposti atbilstošos tērpos, 
būtu pozitīvā noskaņojumā 
un nestu prieku skatītājiem.” 

Pēc koncerta skolēni 
kopā ar vecākiem un klases 
audzinātāju devās uz kla-
si, kur skatījās audzinātājas 
sagatavoto prezentāciju 
“Mūsu kopīgo atmiņu pē-
das/ vienmēr būs siltas,/kur 
laika pļavās bērnība skrien” 
par skaistākajiem mirkļiem 
sākumskolas gados. 

 “Šādu kopīgo, neaizmirs-
tamo atmiņu disku dāvināju 
saviem mīļajiem ceturta-
jiem. Paldies informātikas 
skolotājai Gunai Pusbarnie-
cei par padomu un atbalstu 
šīs dāvaniņas veidošanā,” 
saka I. Grauduma.

Savukārt pasākuma otrā 
daļa norisinājusies klases-
biedrenes Nikoletas mājās, 
kur izlaiduma ballīte apvie-
nojās ar Dārza svētkiem, jo 
tur visus priecēja gan batuts, 
gan piemērotā vieta āra akti-
vitātēm. “Vislielāko PALDIES 
sakām Nikoletas vecmāmi-
ņai un māmiņai par sirsnī-
go uzņemšanu, cienāšanu 
un radīto svētku atmosfēru, 
lai ikviens justos gaidīts un 
priecīgs. Dārzs bija izrotāts 
ar krāšņām svētku dekorāci-
jām, virtenēm, vecāki veikli 
sadalīja pienākumus – cepa 
un grillēja gardumus, kāds 
klāja bagātīgu svētku gal-
du, kāds izklaidēja bērnus 
dažādās kustību aktivitātēs.   
Pārsteidza Jautrā Klauniņa 
ierašanās ar lielajiem bur-

buļiem, kurus varēja ikviens 
pūst un laist debesīs savus 
nākotnes sapņus, lai lido, lai 
piepildās… Katram bērnam 
Jautrais Klauniņš uzzīmēja 
uz sejiņas vai rokas kādu 
jautru vai stilīgu zīmējumu, 
kā jau svētkos pienākas. 
Paldies Jēkabpils Galvenās 
bibliotēkas Bērnu literatū-
ras nodaļas vadītājai Ilonai 
Švābei par sarūpētajiem 
pārsteigumiem, krāšņajiem 
zīmējumiem, super lielajiem 
burbuļiem un svētku sajūtas 
radīšanu. Paldies vecākiem 
par sarūpēto svētku mie-
lastu, kur katrai gaumei bija 
kāds našķis,” saka I. Graudu-
ma. 

“Svētku kulminācija bija 
atvadu mirklis, kad visi bēr-
ni nostājās pusaplī, katram 
rokās bija gara sarkana roze, 
ko pasniedza audzinātājai 
kopā ar atvadu buču un lielu 
foto no 4. klases par atmi-
ņu, jo katrs klases kolektīvs 
atstāj neizdzēšamas pēdas 
skolotāja dzīvesstāstā un 
atmiņās vienmēr nāk līdzi 
stāsts par katru bērnu, no-
tikumiem un kopā izdzīvo-
tajiem mirkļiem, no kuriem 
mēs bagāti topam. Paldies 
visiem burvīgajiem vecā-
kiem par sagādātajiem svēt-
kiem, neaizmirstamajām at-
miņām un prieku! Lai visiem 
saulaina, līksma vasara! Lai 
visi atpūtušies, uzņēmuši 
saules spēku un enerģiju 
atkal satiekamies Krustpils 
pamatskolā!” 
 Materiālu pēc audzinātājas 

Ineses Garudumas

sniegtās informācijas 

sagatavoja J.Iie

Jau vairāku gadu garu-
mā Krustpils novada paš-
valdībai ir tradīcija sumināt 
gudrākos, talantīgākos un 
apzinīgākos skolēnus un 
skolotājus par sasniegu-
miem Jēkabpils pilsētas un 
starpnovadu, reģiona, valsts 
un starptautiskajās mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, sporta sacensī-
bās un zinātniski pētniecis-
ko darbu lasījumos un maz-
pulku projektu aizstāvēšanā.

Šogad skolu sumināša-
nas pasākumi tika organizē-
ti divu dienu garumā – 30. 
maijā skolēni tika sveikti Brā-
ļu Skrindu Atašienes vidus-
skolā, Mežāres pamatskolā, 
Krustpils pamatskolā un 
Antūžu speciālās internāt-
pamatskolā, tikmēr 31.maijā 
pasākumi bija Sūnu pamat-
skolā, Variešu sākumskolā 
un Vīpes pamatskolā. Katrā 
pasākumā skolēni bija saga-
tavojuši krāšņus priekšnesu-

mus, ko gatavojuši visa mā-
cību gada garumā – dzie-
dāja, dejoja, rādīja teātri un 
skaitīja dzeju. 

Lai motivētu skolēnus 
mācīties arvien labāk, Krust-
pils novada pašvaldība ik 
gadu skolēniem pasniedz 
stipendijas – gan par sasnie-
gumiem dažādās olimpi-
ādēs un konkursos (1.–12.
klase), gan tiem, kuriem 
vidējā atzīme bijusi virs 7,5 
ballēm (5.–12. klase). Tas ir 

liels gandarījums 
ikvienam skolē-

nam justies novērtētam un 
tiekties uz augstākiem pa-
nākumiem mācībās gadu 
no gada. Šajā mācību gadā 
trīs atzinīgākie skolēni pēc 
sekmēm Vīpes pamatskolā 
bija Diāna Smalinska, Dārta 
Kristīne Ozoliņa un Signe 
Zaķe, Krustpils pamatsko-
lā – Evelīna Garkalne, Ieva 
Estere Maševska un Līva Ie-
viņa, Mežāres pamatskolā 
– Sofi ja Golubova, Dagnija 
Vītoliņa un Darja Ivanova, 

Sūnu pamatskolā – Anas-
tasija Ņeženceva, Daniels 
Ivanovs un Arina Ragele, 
Variešu sākumskolā – Laima 
Upeniece un Sanita Geidā-
ne, savukārt Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolā – Jūlija 
Voitiņa, Estere Čevere un Di-
āna Gabranova.

Krustpils novada paš-
valdība lepojas ar ikkatru 
skolēnu, kuri šī mācību gada 
ietvaros sasnieguši vairākus 
teicamus sasniegumus, vai-
rojuši skolas vārdu ne tikai 
savā skolā un Krustpils no-
vadā, bet arī “iznesuši” skolas 
un novada vārdu plašākā 
mērogā. 

Tāpat lepojamies ar kat-
ru pedagogu, kurš uzticīgi 
strādā Krustpils novadā, vai-
ro skolēnu zināšanas, ir at-
balsts ne tikai skolas telpās, 
bet sniedz palīdzīgu roku 

arī ārpus skolas! Stipendijas 
par sasniegumiem mācību 
darbā, konkursos un sporta 
sacensībās saņēma arī labā-
kie un spējīgākie pedagogi, 
jo bez viņu atbalsta skolēni 
nesasniegtu to, ko sasnie-
guši šī 2017./2018. mācību 
gada laikā.

Lielu paldies pelnījuši arī 
skolēnu vecāki, kuri izvēlēju-
šies, ka viņu bērni izglītojas 
tieši Krustpils novada izglī-
tības iestādēs un ir atbalsts, 
stingrā mugura un balsts ik-
vienā bērna rūpē, kā arī mu-
dina uz panākumiem! 

Lai visiem skolēniem, pe-
dagogiem, skolu darbinie-
kiem un skolēnu vecākiem 
skaista vasara! Tiksimies 
Krustpils novada pašval-
dības skolās jau nākamajā 
mācību gadā – 3.septembrī, 
jauno 2018./2019. m.g. uz-
sākot! 

Monika Kauranena, 

Krustpils novada 

pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Lai skolēnu ikdienu pa-
darītu mazliet neparastāku, 
kā arī dotu iespēju iepazīt 
astronoma, ģeologa, inže-
niera un elektriķa profesijas, 
Sūnu pamatskolā marta 
beigās un Krustpils pamat-
skolā aprīļa sākumā vieso-
jās ZINOO centrs no Cēsīm. 
Pasākums tika organizēts 
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros.

Sūnu pamatskolas skolē-
niem Mazā zinātkāres diena 
pagāja, sacenšoties augstā-
ko “debesskrāpju” celšanā 
un “kosmiskās olas” palaiša-
nā. Darbnīcās tika iesaistīti 
pilnīgi visi, darbojoties ko-
mandās un individuāli, ne-
tradicionālā un radošā veidā. 

Krustpils pamatskolas 
skolēni piedalījās Lielās zināt-
kāres dienas aktivitātēs. Arī 
te tika palaistas “kosmiskās 
olas”, kā ari iepazīti dažādu 
elektrisko ķēžu slēgšanas 

pamatprincipi. Veiksmīgi tika 
izpildīts komandu uzdevums 
un izveidota kosmiskā zon-
de, kā arī izveidoti elektriskie 
slēgumi, kas liek spīdēt spul-
dzītei vai darboties magnē-
tam.

Skolas vestibilā tika izvie-
totas Zinātkāres stacijas ar 
interaktīviem eksponātiem 
– plakātiem ar dažādiem zi-
nātniekiem un viņu uzdevu-
miem. Katrs skolēns aizpildī-
ja atbilžu lapu, atbildot uz šo 
zinātnieku uzdotajiem jau-
tājumiem. Par katru pareizi 
atbildētu jautājumu, skolēni 
ieguva vairāk punktu, kā 
rezultātā kā balvu saņēma 
ZINOO centra nozīmīti un 
iespēju piedalīties izlozē 
par galveno balvu– dāvanu 
karti ZINOO centra apmek-
lējumam. Trīs veiksminiekus, 
kuri ieguva dāvanu kartes, 
izlozēja Krustpils pamatsko-
las direktore, bet pārējiem– 
lai veicas nākošreiz!

PKK Alda Miezāka

“Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem” – 
Krustpils pamatskolā nosvinēts 4.  klases izlaidums

Sumināti talantīgākie un gudrākie Krustpils novada pašvaldības 
skolēni un skolotāji

Krustpils pamatskolas skolēni pierādījuši, ka ir ne vien veikli, mudīgi un 
ātri sportisti, jo spēj iegūt 2. vietu ZZ čempionātā, bet ir arī lieli dziedātāji.

Sūnu pamatskolā šogad bijis 
visvairāk sasniegumu mācībās. 
Skolēni veltīja īpaši krāšņu popie-
las priekšnesumu un dziedāja ļoti 
aizkustinošas dziesmas.

Brīnišķīga 
aktiermeistarība 
tika rādīta Vīpes 
pamatskolā – aug un 
attīstās īsti talanti!

 Sūnu un Krustpils 
pamatskolas skolēni 
piedalās zinātkāres dienā 
kopā ar centru ZINOO
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Krustpils pagasta kultūras 
nama bērnu teātris “Spārniņi” un 
jauniešu teātra grupa “Spārni”, 
kopā ar radošo un dzīvespriecī-
go režisorīti Sarmīti Upelnieci, šai 
dienai bija gatavojušies visu dar-
ba sezonu.

Šī diena jauniešiem bija no-
pietns atskaites punkts, jo jau 
vārākus gadus tieši šajos svētkos 
visi tiek aicināti uz pirmizrādi. Šo-
reiz bija skatāma V. Vīgantes luga 
“Palmas zaļo vienmēr”.

Kā norāda režisore Sarmīte – 
“labus rezultātus var gūt ar lielu 
darbu, patīkamu kopā būšanu 
un prieku par to, ka ir interese 
nākt uz mēģinājumiem. Paldies 
vecākiem, īpaši mammām par 
atbalstu un interesi! Paldies vec-
māmiņām! Paldies pagastam par 
iespēju izpausties un vietu uz ku-
rieni nākt. Paldies, visiem!”

Anita Ozoliņa

Krustpils pagasta kultūras darba 

organizatore

Futbols Krustpils novadā al-
laž bijis iecienīts komandu sporta 
veids. Par to liecina gan komandu 
piedalīšanās dažādās sacensībās 
un čempionātos, gan vietējo jau-
niešu saspēles ciemu laukumos, 
gan līdzjutēju atsaucība un klāt-
būtne visās spēlēs. 2.jūnijā Sūnu 
pamatskolas sporta stadionā Kū-
kās notika otrais Krustpils nova-
da futbola turnīrs, kurā piedalījās 
deviņas komandas– „Trakie bebri”, 
“Variešu ssk”, “FK Apakšstacija”, 
“Krustpils”, “Uragani”, “Apbedīšanas 
birojs”, “SMS”, “Dignāja” un   “Team 
Aure”. Visas spēles norisinājās īpaši 
pozitīvā gaisotnē, bet neizpalika 
arī sacensību gars. Prieks par to, ka 
dažāda vecuma puiši ar vienādu 
degsmi spēlēja un sacentās par sa-
censību uzvarētāju titulu.

Visas šim turnīram pieteiku-
šās komandas tika sadalītas divās 

apakšgrupās. Pēc apakšgrupu 
spēlēm labākās četras komandas 
turpināja cīņu par uzvaru. Vislabāk 
apakšgrupu spēlēs veicās koman-
dām „Trakie bebri”, „Team Aure”, 
“Dignāja” un “SMS”. Pirmajā pusfi -
nālā tikās komandas „Dignāja” un 
„Trakie bebri” – spēle aizritēja ļoti 
līdzvērtīgā un saspringtā cīņā, taču 
veiksmīgāki izrādījās komandas 
„Trakie bebri” spēlētāji. Arī   otra 
pusfi nāla spēle starp komandām 
„SMS” un „Team Aure” izvērtās pus-
fi nālspēlei atbilstoša – cīņa par 
katru laukuma centimetru un līdz 
pēdējai sekundei. Otrajā pusfi nā-
lā  pārāka tomēr izrādījās komanda 
“Team Aure”.

Bronzas medaļniekus par prie-
ku skatītājiem nācās noteikt ar 
pēcspēles sitienu palīdzību, kur 
veiksmīgāki izrādījās komandas 
“Dignāja” spēlētāji.   Atlika vien   

noskaidrot Krustpils novada fut-
bola kausa ieguvējus – fi nālspēlē 
tikās   komandas „Trakie bebri” un 
“Team Aure”. Komanda “Trakie 
bebri” uzvarēja fi nālā ar rezultātu 
1:0 un virs savām galvām cēla lielo 
kausu un kāra kaklā zelta medaļas.

Paralēli cīņām futbola lauku-
mā, norisinājās arī dažādas indi-
viduālās disciplīnas, kurās savus 
spēkus varēja izmēģināt ikviens 
klātesošais – basketbola metieni, 
bumbas žonglēšana, kaklasaites 
sasiešana, puzles salikšana. Izveicī-
gākie, precīzākie un veiklākie savā 
īpašumā ieguva nelielas pārsteigu-
ma balvas.

Šī turnīra organizēšanā un veik-
smīgā norisē tika iesaistīti cilvēki, 
kuriem jāsaka milzīgs paldies – 
medmāsiņai par rūpēšanos visas 
dienas garumā par dalībnieku 
veselību, futbola tiesnešiem ne-

nogurstošu tiesāšanu visa turnīra 
garumā un brīvprātīgajiem jau-
niešiem par atbalstu individuālo 
disciplīnu norisē. Kā arī milzīgs 
paldies bijušam “FK Daugava Rīga” 
spēlētājam Valerijam Semjono-
vam par sagādāto pārsteigumu 
jaunajiem futbolistiem.

Uz tikšanos nākošgad!
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste Angelīna Smirnova

12.jūnijā, pieredzes apmaiņas 
brauciena ietvaros, Kūku biblio-
tēkā viesojās kolēģi no Jelgavas 
pilsētas, Jelgavas novada un Ozol-
nieku novada, pavisam 41 publis-
ko bibliotēku speciālists. Apmek-
lējuma laikā bibliotēku darbinieki 
iepazinās ar Kūku bibliotēkas tel-
pām un noformējumu, grāmatu 
fondu un bibliotēkas darba kārtī-
bu, interesējas par organizētājiem 
pasākumiem. Kad iestāde bija ap-
skatīta, ciemiņi pulcējās zālē, kur 
noskatījās prezentāciju par Kūku 
bibliotēkas darbību, realizētajiem 
projektiem.

Ciemiņi atzinīgi novērtēja 
Kūku bibliotēkas darba vidi un 
strādāšanas stilu. Vizītes noslē-
gumā bibliotekāres atzinās, ka ir 
gandarītas par iespēju viesoties 
Kūku bibliotēkā, piebilstot, ka bib-
liotēkā strādā atsaucīgi cilvēki, kas 
mīl savu darbu un dara to ar lielu 
entuziasmu.

Esam gandarītas, ka kolēģiem 
pie mums patika. Domājam, ka 
ciemiņi aizbrauca ar patīkamām 
emocijām. Līdz ar to, arī mēs jūta-
mies  labi. 

Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina

Lattelecom Rīgas maratonam, 
kas šogad ar vadmotīvu Izskrien 
svētkus! norisinājās Latvijas simt-
gades zīmē, bija reģistrējies re-
kordliels dalībnieku skaits – 37645 
skrējēji no 78 valstīm. Sestdien, 19. 
maijā, skriešanas svētkus ievadīja 
Rimi Bērnu dienas skrējieni, pulcē-
jot 12000 jaunākās paaudzes skrē-
jējus kopā ar ģimenēm, savukārt, 
svētdien, 20. maijā, startam četrās 
Lattelecom Rīgas maratona dis-
tancēs – 6km, 10km, pusmaratonā 
un maratonā – bija reģistrējušies 
25645 skrējēji. Variešu sākumsko-
las darbinieku komanda “Varieši 
var!” – viņu pulkā! Baltijas lielākos 
skriešanas svētkus izbaudīja no 
malu malām sabraukušie skrējēji 
un līdzjutēji, kā arī rīdzinieki. Svēt-
ku atmosfēru veidoja Helio fi niša 
šovs ar Latvijas vadošo mūziķu 

dalību 11. novembra krastmalā, 
Dziesmu svētku koru aleja Brīvības 
ielā un Simtgades goda sardze pie 
Brīvības pieminekļa, dīdžeji un TV 
dīvas ar mikrofoniem rokās trases 
posmos, daudzās valodās uzrunā-
jot un uzmundrinot dažādu dis-
tanču (6,10, 21 vai 42 km) dalībnie-
kus. Organizatori bija izgatavojuši 
īpaši skaistas , Latvijas simtgadei 
veltītas medaļas. 

Lattelecom Rīgas maratona 
Rimi Bērnu dienas skrējienos un 
aktivitātēs sestdien, 19. maijā, star-
tēja 12000 pašu mazāko dalībnie-
ku, jaunajā 4,2km garajā Ģimeņu 
skrējienā pulcējot 3519 skrējējus. 
Svētdien, 20. maijā, visvairāk skrē-
jēju startēja 6 km distancē – 11201 
dalībnieks, 10 km distanci veica 
6975, pusmaratonu – 5395, bet 
maratonu – 2074 dalībnieki. Va-

riešu sākumskolas oranžie krekliņi 
bija manāmi visās distancēs, izņe-
mot pusmaratonu. “Nedomāju , ka 
spēju bez apstājas noskriet 6km, 
bet izrādās, ka varu! Es pirmoreiz 
dzīvē noskrēju tik daudz!”, saka 
viena no komandas dalībniecēm 
Laila. Irēna , 6 km distances dalīb-
niece, atzīst, ka kopējā skrējēju pul-
kā tik viegli skrējās tie 6 kilometri ! 
6 km distance bija pa spēkam arī 
Inetai, Mairitai, Artim, Elīnai, Me-
gijai. Elīna pēc skrējiena sacīja, ka 
nākamgad labprāt piedalītos at-
kal šajā pasākumā. 10km distance 
prasa vairāk izturības, šo distanci 
naskā solī pieveica Asja. Aija, uz-
liekot sev mērķi pieveikt pilno ma-
ratonu, fi nišā priecīgi secināja, ka 
izdevies labot personīgo rezultātu 
šajā distancē par 12 minūtēm un 
iegūt savā vecuma grupā 2.vietu , 

zaudējot pāris minūtes tikai vienai 
Francijas maratonistei.

Braucot mājās, secinājām, ka 
daudz prieka, saules un enerģijas 
devusi šī citādā diena, atšķirīga no 
ikdienas. Sirsnīgu paldies sakām 
mūsu lieliskajam un pacietīgajam 
šoferītim Mārim, kurš svētdienā iz-
vizināja pa Rīgu , pagaidīja, turēja 
īkšķi par mums un veiksmīgi atve-
da uz Variešiem!

Variešu sākumskolas komanda 

“Varieši var!”

Ar spraigām cīņām aizvadīts otrais Krustpils novada 
futbola turnīrs

1.vietu izcīnīja un uzvaras kausu 
cēla gaisā komanda “Trakie bebri”

13. maijs – svētki mīļajām 
māmiņām un vecmāmiņām

Variešu sākumskolas komanda startē Variešu sākumskolas komanda startē 
rekordlielajā dalībnieku skaitā maratonā Rīgārekordlielajā dalībnieku skaitā maratonā Rīgā

Kūku bibliotēkā pieredzi gūst kolēģi no 
Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un 
Ozolnieku novada bibliotēkām

Variešu pagasta 
kapsētās

Baltgalvju kapos 
30. jūnijā plkst. 10.30 

Rusuļu kapos 
30. jūnijā plkst. 12.00

Silabebru kapos 
7.jūlijā plkst. 10.30 

Trākšu kapos 
7.jūlijā plkst. 12.00 

Bauru kapos 
28.jūlijā plkst. 10.30 

Antūžu kapos 
28.jūlijā plkst. 12.00 

Kūku pagasta 
kapsētās

Smanu kapos 
8.jūlijā plkst. 13.00

Sūnu kapos 
8.jūlijā plkst. 14.30
Skramānu kapos 
8.jūlijā plkst. 16.00

Ķikuru kapos 
15.jūlijā plkst. 12.30

Ķuncu kapos 
15.jūlijā plkst. 14.00

Catlakšu kapos 
15.jūlijā plkst. 15.30
Dreimaņu kapos 

21.jūlijā plkst. 10.30
Pupenu kapos 

21.jūlijā plkst. 12.00
Dēļdruvu kapos 

21.jūlijā plkst. 14.00
Kondrātu kapos 

21.jūlijā plkst. 15.30

Vīpes pagasta 
kapsētās

Landzānu kapos 
14.jūlijā plkst.14.30 

Kūrānu kapos 
14.jūlijā plkst. 16.00

Māsānu kapos 
28.jūlijā plkst.14.00

Ezerķiķauku kapos 
28.jūlijā plkst. 15.30

Krustpils pagasta 
kapsētās

Irbenieku kapsētā 
7.jūlijā plkst. 13.00

Ķaupu kapsētā 
7.jūlijā plkst. 15.00

Grīvas kapsētā 
28.jūlijā plkst. 15.00
Melderu kapsētā 

18.augustā plkst. 15.00

Mežāres pagasta 
kapsētās

Gobiņu kapos 
1.jūlijā plkst. 10.30 

Ratīšu kapos 
1.jūlijā plkst. 12.00 

Atašienes pagasta 
kapsētā

Atašienes kapos 
(luterāņu draudzei) 
29.jūlijā plkst. 12.30

Atašienes kapos 
(katoļu draudzei) 

29.jūlijā plkst. 14.00 
(Sv.Mise baznīcā 12.00)

Kapu svētki 
Krustpils 
novada 

pagastos

OZOLIŅŠ VOLDEMĀRS 01.04.1933.–25.05.2018.
MIEZĪTIS JĀNIS 13.06.1953.–24.05.2018.
LUKSTS JĀNIS 18.09.1943.–28.05.2018.
PUTNIŅŠ LEONARDS 01.12.1958.–30.05.2018.
ŅIKITINS ANDREJS 30.10.1929.–30.05.2018.

ZALVA IVARS 25.02.1949.–03.06.2018.
ŽINDULIS JĀNIS 05.10.1971.–26.05.2018.
PAVLOVSKIS MĀRIS 06.08.1957.–04.06.2018.
LITKINA JEĻENA 24.07.1929.–14.06.2018.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem.

KRUSTPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTIE 
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Kultūras pasākumi Kultūras pasākumi 
Krustpils novadāKrustpils novadā
JŪNIJĀ/JŪLIJĀJŪNIJĀ/JŪLIJĀ

Kur pelīte tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?
Ciemā teku miegu nest
Mazajam bērniņam.
/Latviešu tautas dziesma/

Krustpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
3  jaundzimušie – zēni

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

VARIEŠU PAGASTĀ
22. jūnijā plkst. 20.00 
Antūžu KN koncerts 
“Nāc Jānīti daudzināt”, 
plkst. 22.00 zaļumballe

14. jūlijā KRUSTPILS 
NOVADA SVĒTKI 2018

21. jūlijā Medņos Sporta 
svētki – Futbola kauss, Ģimeņu 
un individuālās spēles

31. jūlijā Variešu pagasta 
Senioru ekskursija

ATAŠIENES PAGASTĀ
21. jūnijā Dagdā Folklo-
ras kopa “Vīraksne” piedalās 
Starptautiskajā folkloras kopu 
festivālā “BALTICA 2018” 

28.jūlijā Atašienes pagastā 
Krustpils novada Annas un 
Jēkaba dienas lustes un III 
folkloras kopu saiets “Atašīnes 
suseklis”, kā arī Annas dienas 
ZAĻUMBALLE. Sīkāka infor-
mācija sekos www.krustpils.lv

29. jūlijā 12.00 – Sv. Mise 
Atašienes Romas katoļu baznī-
cā, kapusvētki 

VĪPES PAGASTĀ
19. jūnijā Aizkrauklē, 
20. jūnijā Cēsīs, 
21. jūnijā Turaidā  
Vīpes kluba bērnu un jauniešu 
folkloras kopa “Lākači” pieda-
lās Starptautiskajā folkloras 
kopu festivālā “BALTICA 2018” 

MEŽĀRES PAGASTĀ
21. jūnijā plkst.19.00, 
Mežāres KN teātra pulciņa 
“Sapņotāji” pirmizrāde 
“Dots devējam atdodas”, 
plkst. 21.00 
ugunskura iedegšana

KŪKU PAGASTĀ
22. jūnijā plkst. 19.00 
Asotes pilskalnā “Vasaras 
saulgrieži Krustpils novadā”

9. augustā plkst.20.00
Kūku pagasta brīvdabas estrādē 

„Mārdadzis” koncerts

„Par mums pašiem”
 Nacionālā teātra vadošie dziedošie aktieri – 

Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis un dziedātāji, 
kuri guvuši neskaitāmu tūkstošu mīlestību un 

profesionālo atzinumu Ieva Kerēvica un 
Jāni Aišpurs kopīgi veidojuši programmu 

“Par mums pašiem”, īpaši tā izskanēs 
simtgades vasarā par tautas pašapziņu, 

par vērtībām, par tautu, cilvēkiem, kultūru 
un notikumiem, kas mums visiem ir bijuši 

nozīmīgi un ir svarīgi joprojām.
 

Koncertā tiek lasīta mākslinieku speciāli 
izraudzīta dzeja un koncerta kulminācijā 

sadziedāšanā ar Imanta Kalniņa dziesmām, 
tāpat koncertā aktieri iekļāvuši etīdes 
no teātru izrādēm, visi kopīgi veidojot 

daudzveidīgu, muzikālu un latvisku 
koncertuzvedumu, 

par Latviju, par mums pašiem!
 

 Mākslinieki: Marija Bērziņa, Ainārs 
Ančevskis, Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs

Pavadošā grupa „Vintāža”

Biļešu iepriekšpārdošanā no 30.jūlija  Krustpils 
novada un pagastu pārvalžu kasēs

Sīkāka info pa tālr.27875847 (Dace – Kūku 
pagasta kultūras darba organizatore)


