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Vasaras saulgrieži ir gais-

mas svētki, kad atjaunojas 

daba un līdz ar dabu cilvēks 

atgūst savu iekšējo staroju-

mu – iekšējo gaismu. Staro 

daba, cilvēki un staro visa 

apkārtne. Starosim arī mēs, 

Krustpils novada ļaudis, sa-

vos ikgadējos Krustpils no-

vada svētkos šogad – Kūku 

pagastā!

Svētkus sāksim ar nu jau 

par tradīciju kļuvušo auto–

foto ralliju 21. jūnijā, kura 

starts būs no plkst. 17.30 

pie Krustpils novada pašval-

dības domes ēkas Rīgas ielā 

150A. Kas gan varbūt inte-

resantāks, azartiskāks un sir-

dij tuvāks, kā jaunā gaismā 

ieraudzīt savu novadu? Ral-

lija uzvarētāji tiks paziņoti 

nākamās dienas rītā.

Tikmēr tiem, kuri tā pa 

īstam vēlas sajust saulgrie-

žu maģiskumu, 21. jūnijā 

aicināti uz tradīciju izdzī-

vošanu un piedzīvošanu 

rituālos, dziesmās, rotaļās 

pie ugunskura ar kapellu 

„Dziga”, novada amatier-

kolektīviem un Ilmāru Dre-

ļu, Asotes pilskalnā jau no 

plkst.19.00. 

Svētku kulminācijas 

dienā, 22. jūnijā, svētkus 

sāksim ar Zīlānu ciemata 

iedzīvotāju modināšanu ar 

skaistu, izrotātu automobiļu 

parādi. Pēc tam – auto–foto 

rallija laureātu paziņošana. 

Plkst. 11.00 visus sveicinās 

Krustpils novada pašvaldī-

bas vadība, taču pēc tam 

novada bērnu amatiermāk-

slas kolektīvi ar skanīgām 

balstiņām, ņipriem deju 

soļiem un starojošām acīm 

ieskandinās Kūku pagasta 

brīvdabas estrādi „Mārda-

dzis”. Tāpat bērnus priecēs 

sirsnīgie un krāšņie rotaļu 

un dziesmu priekšnesumi 

no radošās apvienības „Pa-

saku Nams”. Tikmēr Sprīdī-

ša skolā novada bibliotēku 

speciālisti parādīs ko ikdie-

nā vēl var bibliotēkā iegūt 

bez grāmatu lasīšanas.

Pašā dienas vidū visus 

kendamas un rokmūzikas 

mīļus aizrautīgā virpulī ie-

raus jauniešu rokgrupa 

„Marlēna” no Rīgas un ken-

damas veikala shopo.lv pui-

ši ar veiklo roku, līdzsvara 

meistarību un koka bumbu 

virtuozitāti. Pēc kendamas 

turnīra interesenti aicināti 

bez maksas noskatīties vie-

nu no Latvijas simtgades 

animācijas fi lmām „Jēkabs, 

Mimmi un runājošie suņi”.

Paralēli atrakcijām un 

priekšnesumiem Mārdadža 

estrādē, turpat blakus, pie 

Kūku pagasta pārvaldes, 

ikviens varēs baudīt māks-

las burvību un muzikālus 

uzvedumus. Tā kā izstāžu 

zālei „Mākslas dārzs” šogad, 

tāpat kā novadam, aprit 

10 gadi, turpat izstāžu zālē 

būs vērojama dalībnieču 

gleznu izstāde. No plkst. 

14.00 ikvienam interesen-

tam būs iespēja sevi atvel-

dzēt un uzlādēt izveidotajā 

sajūtu gaismas dārzā, 

kur gaismas lukturu, 

gaismas objektu un 

relaksējošas mūzikas 

radītajā gaisotnē varēs skai-

tīt zvaigznes un atvērtām 

acīm izsapņot savu skaistā-

ko vasaras saulgriežu sapni 

kopā ar Virešu pagasta ins-

trumentāli muzikālo grupu. 

Tāpat mums, latviešiem, 

saulgrieži nav iedomājami 

bez siera, ugunskura un 

Rūdolfa Blaumaņa „Skroder-

dienām Silmačos”! Novada 

amatierteātri to ir akceptē-

juši un visus „Skroderdienu” 

mīļus plkst. 16.30 aicina uz 

šo aizraujošo dziesmu un 

deju uzvedumu!

Svētku kūkas gardākais 

kumoss solās būt dziesmu 

duelis ar Baibu Sipenieci 

Gavari, Uldi Marhileviču, 

Normundu Jakušonoku un 

novada dziedošām perso-

nībām – katru pagastu pār-

stāvēs divas personas. 

Savukārt vakara izskaņā, 

uzreiz pēc „Dziesmu dueļa”, 

no plkst. 23.00 jautrā deju 

solī kājas izlocīt varēs virtu-

ozā Normunda Jakušonoka 

un talantīgā DJ Jāņa Baloža 

piedāvātajos mūzikas rit-

mos!

Tiekamies Krustpils no-
vadā un starosim kopā!

Krustpils novada informatīvais izdevums
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Krustpils novada svētki „Staro 
Krustpilī” šogad 21. un 22. jūnijā! 
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Šī gada 26. aprīlī Zivju pa-

domes sēdē pasākumā „Zivju 

resursu aizsardzības pasāku-

mi, ko veic valsts iestādes vai 

pašvaldības, kuru kompeten-

cē ir zivju resursu aizsardzība 

(izņemot attiecīgās institūci-

jas kārtējos izdevumus)” tika 

saņemts fi nansiālais atbalsts 

Krustpils novada pašvaldības 
iesniegtajam projektam „Zivju 

resursu aizsardzība Krustpils 

novada ūdenstilpēs 2019. 

gadā”. 

Krustpils novada pašval-

dības Vides un civilās aizsar-

dzības dienesta darbinieki 

regulāri uzrauga novada 

ūdenstilpes un organizē zivju 

resursu aizsardzību, kā arī re-

gulāri veic zivju resursu atjau-

nošanas pasākumus, ielaižot 

ūdenstilpēs zivju mazuļus. Lai 

turpinātu uzlabot zivju resur-

su aizsardzības pasākumus 

Krustpils novada ūdenstilpēs 

un Daugavā Jēkabpils pilsē-

tas teritorijā, Krustpils novada 

pašvaldība projekta ietvaros 

papildinās materiāltehnisko 

bāzi, iegādājoties pārvietoja-

mo videonovērošanas kame-

ru, binokli un kvadriciklu. 

Ar iegādāto aprīkojumu 

Vides un civilās aizsardzības 

dienesta speciālisti spēs kva-

litatīvāk veikt zivju resursu 

aizsardzības pasākumus vien-

laicīgi visos ezeros, nodroši-

not ūdenstilpju pastiprinātu 

kontroli un uzraudzību ikdie-

nā, kā arī diennakts gaišajā un 

tumšajā laikā. 

Projekta kopsumma ir EUR 

20644,00, Zivju fonda fi nansē-

jums EUR 11794,50 un pašval-

dības līdzfi nansējums sastāda 

EUR 8849,50. Projekta jāīsteno 

līdz 2019. gada 26. novem-

brim. 

 Informāciju sagatavoja: 
Tamāra Latiševa, 

Attīstības nodaļas projektu 
koordinatore Tālr.27804081, 
tamara.latiseva@krustpils.lv

Par Krustpils novada ezeru
aizsardzību un aprīkojuma iegādi

1. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Deles”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, ar kopējo platību 0.805 ha, par sākumcenu EUR 1600. Izsole notiks 2019. gada 4. jūlijā 

plkst. 10.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis uzzi-

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

2. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Sauku ferma”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 0.29 ha, par sākumcenu EUR 1080. Izsole notiks 2019. gada 

4. jūlijā plkst. 10.10 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis 

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

3. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Mežavoti 5”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 7.9 ha, par sākumcenu EUR 22500. Izsole notiks 2019. gada 

4. jūlijā plkst. 10.20 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis 

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

4. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 4.54 ha, par sākumcenu EUR 13500. Izsole notiks 2019. gada 

4. jūlijā plkst. 10.30 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis 

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

5. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Kviesīši”, Vīpes pagasts, Krust-

pils novads, ar kopējo platību 17.21 ha, par sākumcenu EUR 44170. Izsole notiks 2019. gada 4. 

jūlijā plkst. 10.40 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis 

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

6. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Vladi”, Mežāres pagasts, Krust-

pils novads, ar kopējo platību 6.78 ha, par sākumcenu EUR 15000. Izsole notiks 2019. gada 4. 

jūlijā plkst. 10.50 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis 

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

7. Krustpils novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Amata”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads, ar kopējo platību 2.23 ha, par sākumcenu EUR 5630. Izsole notiks 2019. gada 4. jūlijā 

plkst. 11.00 Krustpils novada domē, sanāksmju zālē A7, Rīgas iela 150A, Jēkabpilī. Tālrunis uzzi-

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

8. Krustpils novada dome pārdod par brīvu cenu dzīvokli „Mājā nr. 3”–3, Varieši, Variešu pa-

gasts, Krustpils novads, ar kopējo platību 60.1 m2, par sākumcenu EUR 2250. Pirmpirkuma tiesī-

gai personai pieteikuma iesniegšanas laiks līdz 2019. gada 4. jūlijā plkst. 11.10 Krustpils novada 

domē vai –pastā: ilze.stupane@krustpils.lv, tālrunis 65237625.

9. Krustpils novada dome pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Raineri”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, ar kopējo platību 6.7 ha, par sākumcenu EUR 14750. Pirmpirkuma tiesīgai per-

sonai pieteikuma iesniegšanas laiks līdz 2019. gada 4. jūlijā plkst. 11.20, Krustpils novada domē 

vai –pastā: ilze.stupane@krustpils.lv, tālrunis 65237625.

Aicinām interesentus 

iesaistīties projekta īsteno-

šanā!

Ja Jūsu mājās ir sagla-

bājušās austas segas un ir 

iespēja nofotografēt un at-

sūtīt segas rakstu uz –pastu 

inese.bramane@krustpils.lv 

būsim ļoti pateicīgi! Lū-

gums pievienot audējas 

vārdu, uzvārdu un nelielu 

aprakstu par segas vēsturi.

Kopā apzināsim Krust-

pils novadam raksturīgo 

kultūras mantojumu un 

veicināsim tā saglabāšanu 

un lietpratēju zināšanu un 

prasmju tālāknodošanu.

Projekta gaitā pētām se-

gas no pūra lādēm, no grā-

matām, muzeju krājumiem. 

Apgūstam to, kā veidojas 

raksts, tehniskais zīmējums. 

Uzmetām un ievilkām vel-

kus, atvasinātā trinīša sēju-

ma rakstā. Sanītījām, ievē-

rām šķietā un sagatavojām 

stelles darbam. Uzsākam 

pirmo četru segu aušanu.

Projekta gaitā audīsim 

kopdarbu ,,Sega nākotnei”, 

kur aicinām iesaistīties vi-

sas Krustpils novada audē-

jas. Projekta noslēgumā ai-

cināsim piedalīties izstādē, 

lai popularizētu Latviešu 

tautas simtgadīgās tradīci-

jas!

Informāciju sagatavoja: 
Amatniecības centra 

”Māzers”  vadītāja 
I.Bramane, t.26611297

APSTIPRINĀTI ar Krustpils 

novada pašvaldības domes 

2019.  gada 24.  aprīļa lēmu-

mu (sēdes protokols Nr. 5, 3. 

punkts)

Izdoti saskaņā ar Publisko 

aģentūru likuma 17. panta 

otro un ceturto daļu

Izdarīt Krustpils novada 

pašvaldības 2017. gada 15. 

novembra saistošo noteiku-

mu Nr. 2017/15 „Par pašval-

dības aģentūras „Jaunāmui-

ža” maksas pakalpojumiem” 

1.  pielikumā grozījumus, 

papildinot to ar 2.11. un 

2.12.  apakšpunktu šādā re-

dakcijā:

2.11. Aktu zāles 
noma pasā-

kumiem 
par vienu 

stundu

20,00

2.12. Piebūves 
telpu (226,6 
kv/m) noma 
mēnesī par 
vienu kv/m

3,85

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi izdo-

ti pamatojoties uz Publisko 

aģentūru likuma 17. panta 

otro un ceturto daļu. Sais-

tošo noteikumu maksas pa-

kalpojumi tiek papildināti ar 

telpu nomas pakalpojumu. 

Nosakot telpu nomas mak-

su par visu piebūves telpu, 

tiek sniegta elastīga iespēja 

pielāgot nomājamo telpu 

platību nomnieka vajadzī-

bām. 

2. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Pašvaldības aģentūra 

„Jaunāmuiža” īstenojot paš-

valdības uzdevumus, sniedz 

maksas pakalpojumus sa-

skaņā ar domes apstipri-

nātu cenrādi. Pašvaldības 

aģentūrā „Jaunāmuiža” ir 

telpas, kuras iznomājot tiktu 

lietderīgi izmantotas un gūti 

papildu ienākumi aģentūras 

budžetā. 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Iespējams budžeta ietau-

pījums, palielinoties aģentū-

ras ieņēmumiem no maksas 

pakalpojumiem.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi līdzši-

nējo kārtību nemainīs 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām 

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs 
K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi 
Nr. 2019/5 
„Grozījumi Krustpils 
novada pašvaldības 
2017. gada 15. novembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 2017/15 „Par 
pašvaldības aģentūras 
„Jaunāmuiža” maksas 
pakalpojumiem””

Krustpils novada pašval-

dība īstenoja Lauku atbal-

sta dienesta apstiprināto 

projektu Nr. 18–05–AL24–

A019.2201–000001 „Energo-

efektīva ielu apgaismojuma 

ierīkošana Kūku pagasta Jau-

nās muižas ciemā, 1.kārta”. 

Projekta ietvaros tika ierīkots 

apgaismojums pie daudz-

dzīvokļu dzīvojamās mājas 

pagalma „Jaunā muiža 4”, 

uzstādot 7 LED tehnoloģiju 

gaismekļus. Apgaismojuma 

ierīkošana nodrošinās augstu 

komforta un satiksmes drošī-

bas līmeni visiem ciema iedzī-

votājiem diennakts tumšajā 

laikā, kā arī veicinās patīkamu, 

komfortablu un estētisku dzī-

ves vidi šajā ciemā. 

Projekta īstenošanas ietva-

ros apgaismojuma ierīkoša-

nas būvniecības darbus veica 

būvuzņēmējs SIA „Hanza–

elektro”. Būvdarbi tika veikti 

laikā, atbilstoši būvniecības 

normatīviem un standartiem, 

ievērojot darba drošības un 

ugunsdrošības noteikumus, 

profesionālā līmenī, labā kva-

litātē un līgumā paredzētajā 

termiņā. Krustpils novada 

pašvaldība ir pateicīga SIA 

„Hanza–elektro” par labu sa-

darbību! 

Projekta kopējās izmaksas 

sastāda EUR 10424,89, tai skai-

tā attiecināmās izmaksas sa-

stāda EUR 9380,57. ELFLA fon-

da fi nansējums ir EUR 8442,51 

un pašvaldības līdzfi nansē-

jums sastāda EUR 1982,38, 

tai skaitā EUR 1044,32 neat-

tiecināmo izmaksu segšanai. 

Projekta vadību nodrošināja 

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore Tamāra Latiševa. 

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinatore 

Tamāra Latiševa 
tālr. 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība īstenoja Lauku 
atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 18–05–AL24–A019.2201–000001 
„Energoefektīva ielu apgaismojuma 
ierīkošana Kūku pagasta Jaunās muižas 
ciemā, 1. kārta”

IZSOLES 

Vīpes 
amatniecības 
centrs 
„Mazers” 
īsteno VKKF 
atbalstītu 
projektu 
„Krustpils 
novada 
segas"
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# Pavasara siltajām un 

ziedošajām dienām iestājo-

ties, ar sarīkojumiem ziedēja 

Krustpils pagasts. Bibliotēkas 

darbinieces bija sagatavo-

jušas dažādus informatīvi 

izglītojošus, izklaidējošus un 

muzikālus pasākumus, kā arī 

dāvanu un kartīšu gatavoša-

nas meistarklasi gan pieau-

gušajiem, gan bērniem. Bib-

liotēkas apmeklētājiem bija 

iespēja aplūkot kārtējo izstādi. 

Šoreiz gleznu izstādi apskatīt 

un dzejas lasījumus klausīties 

interesentiem dāvāja māksli-

niece Ruta Štelmahere. Jau-

nākajiem lasītājiem bija iespē-

ja baudīt koncertu Ligindras 

Veides vadītā Jēkabpils bērnu 

vokālā ansambļa „Dziesmiņa” 

izpildījumā, kā arī vērot Krust-

pils pagasta bērnu teātra 

kopas „Spārniņi” teatralizētu 

uzvedumu režisores Sarmītes 

Upelnieces iestudējumā. 

# Aizvadītā mēneša sāku-

mā pusotras stundas garumā 

Krustpils pagasta iedzīvotājus 

un viesus smīdināja enerģis-

kās režisores Aijas Veteres va-

dītais amatierteāris „Savējie” ar 

pirmizrādi. Rūdolfa Blaumaņa 

luga „Trīnes grēki”, lai arī visiem 

zināma, tomēr vietējo ļaužu 

izpildījumā tā uzbūra pavisam 

citu gaišu un līksmu atmosfēru 

Spuņģēnu kultūras namā.

# Krustpils pagasta kultūras 

namā Spuņģēnos viesojās 

Nacionālā teātra režisors un 

aktieris Valdis Lūriņš. Režisoru 

uz tikšanos aicināja pagasta 

kultūras darba organizato-

re Anita Ozoliņa, kura namā 

bija sapulcinājusi visa novada 

jauniešu teātru kopas no vai-

rākiem pagastiem. Pasākuma 

mērķis bija jaunajiem teātra 

mākslas izmēģinātājiem savu 

talantu attīstīt pieredzējušā 

režisora meistarklasē. Sadarbī-

ba ar Valdi Lūriņu izvērtās aiz-

raujoša un abām pusēm pozi-

tīvi saistoša. Par ieinteresētību 

un degsmi teātra mākslas ap-

gūšanā režisors dāvāja Krust-

pils novada jaunajiem teātra 

draugiem iespēju pabūt Na-

cionālajā teātrī un noskatīties 

režisora Valda Sīļa iestudētās 

izrādes „Zem diviem karo-

giem” ģenerālmēģinājumu. 

No Krustpils novada Rīgā, Na-

cionālajā teātrī minēto teātra 

izrādi apmeklēja Mežāres pa-

gasta jauniešu teātra pulciņš 

„Sapņotāji” un tā režisore Aija 

Rancova, Krustpils pagasta 

jauniešu teātra pulciņš „Spār-

ni” un režisore Sarmīte Upel-

niece un Variešu pagasta te-

atralizētā deju studija „Murka”. 

Režisors Valdis Lūriņš solīja sa-

darbību ar mūsu novada jau-

niešu teātra kopām turpināt. 

# 14. maijā Krustpils nova-

da Konferenču zālē aizvadīta 

Jēkabpils reģiona Kultūras 

darbinieku diena! Par ilgga-

dēju darbu sumināja arī mūsu 

novada septiņus kultūras un 

bibliotēku darbiniekus. Par 

trīsdesmit pieciem darbā 

aizvadītiem gadiem atzinību 

saņēma Vīpes bibliotēkas va-

dītāja Inese Daukste – Sproģe. 

Par desmit gadu apzinīga dar-

ba veikšanu svētkos sumināja 

Krustpils bibliotēkas vadītāju 

Sarmu Lazdiņu. Piecu gadu 

darba jubilejā godināja čaklo 

Kūku bibliotēkas bibliotekāri 

Lieni Anteneviču, pieredzē-

jušo Atašienes bibliotēkas 

vadītāju Ritu Pastari, toleranto 

Mežāres pagasta kultūras dar-

ba organizatori Jūliju Orlovu, 

izdomas bagāto Vīpes pagas-

ta kultūras darba organizatori 

Kristīni Zvirbuli un apsviedīgo 

Variešu pagasta kultūras dar-

ba organizatori Anitu Rulieti. 

Kultūras darbinieku dienā 

sveikt savus darbiniekus svēt-

kos bija ieradies Krustpils no-

vada domes priekšsēdētājs 

Kārlis Pabērzs un pagasta pār-

valžu vadītāji Andris Naidov-

skis, Ineta Šeinova, Naģežda 

Mitrofanova, Ineta Šenkova 

un Andra Munce. 

# 16. maijā Krustpils kultūras 

namā no tuvākiem un tālā-

kiem reģioniem kopā pulcējās 

kultūras dzīves vadītāji. Latvijas 

Nacionālais mākslas centrs sa-

darbībā ar Jēkabpils pilsētas 

kultūras pārvaldi organizēja 

informatīvo semināru kultūras 

darbiniekiem. Semināra galve-

nā tēma bija Kultūras centru 

likuma apspriešana. 

# Mūsdienās bibliotēka 

veic kultūras, informācijas un 

izglītības funkciju. Bibliotēku 

likums nosaka kārtību kādā 

atbilstībā ir jābūt sagatavo-

tām Latvijas bibliotēkām lai 

tām piešķirtu vietējās nozī-

mes bibliotēkas statusu un 

nodrošinātu fi nansējumu. 

Novada bibliotēku darbinieki 

steidz paveikt pēdējos darbus 

gatavojoties bibliotēku akre-

ditācijai. Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas komisija 13.jūnijā 

vairāku cilvēku sastāvā izvēr-

tēs pagastu bibliotēku iekšē-

jos normatīvos un plānošanas 

dokumentus, bibliotēku per-

sonālu, bibliotēkas fi nansiālā 

nodrošinājuma dinamiku un 

darbības pamatrādītājus pie-

cu gadu pārskata periodā, 

informācijas resursus (krāju-

mu, datu bāzes), bibliotēkas 

publicitāti un informāciju par 

bibliotēku tīmekļa vietnē, 

bibliotēkas pakalpojumus un 

rīkotos pasākumus, kā arī bib-

liotēkas infrastruktūru.

# Latvijas Nacionālais kul-

tūras centrs  atbilstoši sada-

līšanas kritērijiem aprēķina 

valsts mērķdotācijas apmēru 

konkrētai pašvaldībai kolek-

tīvu vadītāju darba samaksai 

un sociālā nodokļa samak-

sai un veic tās pārskaitīšanu. 

Valsts fi nansējums tiek pie-

šķirts amatiermākslas kolek-

tīvu vadītājiem par papildus 

darba veikšanu un intensitāti, 

kuru nosaka kolektīvu skates 

rezultāti. Krustpils novadā par 

2018. gadā gūtiem labiem 

rezultātiem valsts mērķdo-

tācijas darba samaksu sa-

ņem Atašienes jauniešu deju 

kolektīva „Zvirbuļi” vadītāja 

Madara Paegle, Variešu teat-

ralizētās deju studijas „Mur-

ka” vadītāja Līga Beinaroviča, 

Kūku pagasta vidējās paau-

dzes deju kolektīva „Zīlānietis” 

vadītājs Ilmārs Dreļs, Vīpes 

pagasta bērnu, jauniešu fol-

kloras kopas „Lākači” vadītāja 

Agnese Lukjanova, Atašienes 

folkloras kopas „Vīraksne” vadī-

tāja Anita Gavare un Krustpils 

novada sieviešu kora „Luste” 

vadītāja Maija Kondrāte.

# Atašienes kultūras nama 

folkloras kopa „Vīraksne”, jau-

niešu deju kolektīvs „Zvirbuļi”, 

Vīpes kultūras nama bērnu, 

jauniešu folkloras kopa „Lāka-

či”, sieviešu vokālais ansamb-

lis „Dimda” un Kūku vidējās 

paaudzes deju kolektīvs „Zī-

lānietis” gatavojas ikgadējam 

Sēlijas novadu apvienības VII 

Tautas mākslas svētkiem „Sē-

lija rotā”, kurš 29.jūnijā šogad 

notiks Jēkabpils novada Ābe-

ļu pagastā.

# Vīpes pagasta bibliotēka 

sadarbībā ar kultūras namu 

un amatniecības centru „Mā-

zers” gatavojas tradicionāla-

jiem Krustpils novada Grā-

matu svētkiem. Līdz ar Dzejas 

dienām svētki norisināsies 

13.septembrī Vīpes pagastā.

# 6. jūnijā Krustpils novada 

kultūras darba koordinatore 

Ramona Kristvalde piedalījās 

mācībās „Integrācijas prakti-

kums”. Mācību praktikums ir 

pievienotā vērtība februārī un 

martā notikušajiem kursiem 

„Starpkultūru komunikācija 

un sadarbība profesionālai iz-

augsmei”. Minēto praktikumu 

vadīs profesionāli pasniedzēji. 

Tā galvenie jautājumi palīdzēs 

izglītības un kultūras darbi-

niekiem izprast, kāpēc reizēm 

mums ir grūti saprasties ar 

citu kultūru pārstāvjiem un 

kas būtu jāņem vērā, piesais-

tot sarunā tulku. 

# Krustpils novada sieviešu 

koris „Luste” 29. jūnijā dosies uz 

Liepāju, lai gūtu pieredzi pie-

daloties Kurzemes dziesmu 

svētkos un ar savām balsīm 

kuplinātu kopkora skanējumu. 

Kora „Luste” dalībnieces Lie-

pājā uzturēsies divas dienas, lai 

apmeklētu jūras pilsētas kul-

tūrvēsturiskās vietas, kā arī lai 

rastu jaunus dziesmu draugus.

# Novada amatierteātri po-

šas salidojumam „Spoguļo!” 

Alūksnē. 19. – 21. jūlijā visi Lat-

vijas amatierteātru kolektīvi 

uzspoguļos sev atbilstošāko 

laikmetu, izrādi, dzīvi, tēmu 

un tērpus. Ķrustpils novada 

teātra mākslas režisori un 

dalībnieki liek lietā visu savu 

radošumu un nopietni gata-

vojas pārstāvēt novada godu 

Latvijas XVII Latvijas amatier-

teātru salidojumā.

Informāciju apkopoja: 
Krustpils novada kultūras 

darba koordinatore 
Ramona Kristvalde.

 KULTŪRVĒSTIS

Piensaimniecības tehnikas 

kompānija SIA „Armiks” Krust-

pils novadā ir uzcēlusi jaunu 

ražotni –  montēšanas cehu 

un biroja telpas. Būvniecībā 

ir izmantotas inovatīvas teh-

noloģijas. Atklāšana notiks 

piektdien, 17. maijā, pulksten 

14:30. Esat laipni aicināti!

Līdzšinējā SIA „Armiks” ad-

rese attiecīgi ir mainīta no 

Jēkabpils, Kazarmu ielas 3, uz 

„Osīši”, Kūku pagasts, Krustpils 

novads.

Latvijā SIA „Armiks” ir ofi ciā-

lais pārtikas rūpniecības teh-

noloģiju ražotāja GEA (Vācija) 

pārstāvis.

Projektētājs un būvnieks 

jaunajam montēšanas ceham 

un biroja telpām ir SIA „Jē-

kabpils PMK”. Būvē ir izman-

totas inovatīvas tehnoloģijas 

– atviegloti cokolpaneļi ar 

tukšķermeņu moduļiem (Vā-

cijas kompānijas  Cobiax  teh-

noloģija), kā arī sadarbībā ar 

SIA „Gaujas koks” krustā līmēti 

masīvkoka paneļi (CLT).

Tukšķermeņu tehnoloģi-

ja ļauj ietaupīt būvniecības 

procesā nepieciešamo be-

tona daudzumu, līdztekus 

atvieglojot tradicionāli sma-

gās konstrukcijas. Tas sniedz 

arhitektoniskas un fi nansiā-

las priekšrocības ēku plā-

nošanā, kā arī mazina šādi 

veiktas būvniecības „oglekļa 

pēdu”. Proti, šī ir videi drau-

dzīga tehnoloģija, kas be-

tona mazākā patēriņa dēļ 

samazina arī tā ražošanā, 

transportā un būvniecības 

procesā radīto izmešu dau-

dzumu. Savukārt krustā lī-

mēti masīvkoka paneļi ir ar 

augstu spiediena un uguns 

izturību.

Arī jaunās ražotnes apku-

res sistēma ir ar inovatīvu risi-

nājumu – tajā ir uzstādīts SIA 

„Cool Heating” apkures katls 

SILDI ar automātisko degļa 

attīrīšanas sistēmu.

Projekts ir īstenots ar Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai fi nansiālo at-

balstu.

Pielikumā lūdzam skatīt arī 

informatīvos attēlus par pro-

jektu. Vienā no attēliem re-

dzams arī Guntis Kalniņš, SIA 

„Armiks” līdzīpašnieks.

 Kontaktiem: Arnis Putniņš, 
„Jēkabpils PMK” valdes 

loceklis, būvdarbu vadītājs, 
darba aizsardzības, vides 

aizsardzības vecākais 
speciālists  –pasts: 

arnis.putnins@jpmk.lv

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, zinātniski pētniecisko 

darbu lasījumos un mazpul-

ku projektu aizstāvēšanā.

Šogad skolu sumināšanas 

pasākumi tika organizēti trīs 

dienu garumā – 29. maijā 

sumināšanas pasākums no-

tika Mežāres pamatskolā, 

30. maijā skolēni tika sveikti 

Brāļu Skrindu Atašienes vi-

dusskolā, Sūnu pamatskolā, 

Krustpils pamatskolā un An-

tūžu speciālās internātpa-

matskolā, tikmēr 31. maijā 

pasākumi Variešu sākum-

skolā un Vīpes pamatskolā. 

Katrā pasākumā skolēni bija 

sagatavojuši krāšņus priekš-

nesumus, ko gatavojuši 

visa mācību gada garumā – 

dziedāja, dejoja, rādīja teātri 

un skaitīja dzeju.

Lai motivētu skolēnus 

mācīties arvien labāk, Krust-

pils novada pašvaldība ik 

gadu skolēniem pasniedz 

stipendijas –   gan par sa-

sniegumiem dažādās olim-

piādēs un konkursos (1.–12.

klase), gan tiem, kuriem 

vidējā atzīme bijusi virs 7,5 

ballēm (5.–12. klase). Tas ir 

liels gandarījums ikvienam 

skolēnam justies novērtē-

tam un tiekties uz augstā-

kiem panākumiem mācībās 

gadu no gada. Šajā mācību 

gadā trīs atzinīgākie skolēni 

pēc sekmēm Vīpes pamat-

skolā bija Kitija Dilāne, Diāna 

Smalinska un Dārta Kristīne 

Ozoliņa, Krustpils pamat-

skolā – Amanda Dūma, Ed-

munds Ūdris un Līva Ieviņa, 

Mežāres pamatskolā – Elīna 

Ivanova, Darja Ivanova un 

Jānis Bogdanovs, Sūnu pa-

matskolā – Anna Līga Zarke-

viča, Ivita Šlesere un Rebeka 

Zekante , Variešu sākumsko-

lā – Nika Zālīte, savukārt Brā-

ļu Skrindu Atašienes vidus-

skolā – Estere Čevere, Jūlija 

Voitiņa un Diāna Gabranova.

Krustpils novada pašvaldī-

ba lepojas ar katru skolēnu, 

kuri šī mācību gada ietvaros 

sasnieguši vairākus teicamus 

sasniegumus, vairojuši sko-

las vārdu ne tikai savā skolā 

un Krustpils novadā, 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 2018./2019. 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 – 2. septem-

brī, jauno 2019./2020. m. g. 

uzsākot!

 Monika Kauranena
Krustpils novada 

pašvaldības
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Sumināti talantīgākie un gudrākie Krustpils 
novada pašvaldības skolēni un skolotāji

Ar inovatīvām tehnoloģijām uzcelta 
jauna ražotne Krustpils novadā
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Kad lieliem soļiem ieradies 

pavasaris, un no mākoņa 

malas izvirpuļo ne pa kādai 

sniega bitei, bet saules za-

ķis uzmirkšķina, – Mežāres 

pagastā darbīgas „Kamenes” 

sarīkojušas dzimšanas dienu. 

Tāds notikums 2019.gada 

11.maijā bija sapulcinājis 

daudz dejotāju no tuvākiem 

un tālākiem novadiem.

Kopš 2013.gada oktobra 

sākuma Mežāres kultūras 

namā čakli strādā sieviešu 

tautisko deju kolektīvs, kur 

uz mēģinājumiem pulcējas 

tā darbīgās dalībnieces. Kad 

Jūlija, Kornēlija, Svetlana, di-

vas Annas, Aija, divas Jeļenas, 

Marija, Nadežda, Gaļina un 

Lidija tiekas dejošanai, kultū-

ras namā dzirkstī smiekli, tiek 

ātri izstāstītas anekdotes un 

pārrunāti deju pulciņa orga-

nizatoriskie jautājumi. Tomēr 

pats galvenais ir deja. 

Katram jaunam sākumam 

parasti tuvu stāv kāds labs, 

spēcīgs atbalsts. Arī deju 

kolektīvam „Kamenes” tāds 

ir – krustmāte. Veidojot deju 

kolektīvu, nosacījums no 

Mežāres pagasta pārvaldes 

vadītājas Nadeždas Mitrofa-

novas bija: jādejo latviskas 

dejas, ne kaimiņu novados 

populārās Eiropas dejas! 

Ar lielu aizrautību mēģi-

nājumos tiek apgūtas dejas 

„Kreicburgas polka”, „Šaine”, 

„Rakstu rakstus”, un tiek ievin-

grinātas kājas sarežģītākiem 

deju soļiem. No kultūras 

nama noliktavas telpas sau-

lītē tika izcelti latviešu tautas 

tērpi, kas pirms daudziem 

gadiem savulaik šūdināti 

kora vajadzībām, un pašu 

spēkiem sagādātas rakstai-

nas zeķes, baltas blūzes. Jau-

najam pašdarbnieku kolek-

tīvam lielu atbalstu sniedza 

Mežāres pagasta pārvalde. 

Pārvaldes vadītāja Nadežda 

Mitrofanova organizē dejo-

tājām transportu, lai nokļūtu 

uz pasākumiem, plāno papil-

dināt tautas tērpus, ar savu 

klātbūtni un morālo atbalstu 

iepriecina pasākumos.

Kolektīva dalībniece Aija 

Bogdanova saka: „Mēs pul-

cējamies ne jau aiz gara laika 

un nekā nedarīšanas, bet, lai 

izteiktu sevi dejā, un dotu 

prieku citiem!”

Pirmā uzstāšanās „Kame-

nēm” bija Kalsnavas kultūras 

nama rīkotajā sieviešu deju 

kolektīvu salidojumā „Zie-

di, deja un mēs” 2013.gada 

30.novembrī. Gandarījums 

par savu varēšanu un jauna 

apņemšanās dejot – tas bija 

galvenais sarunu temats at-

pakaļbraucienā no Kalsna-

vas. 

Pozitīvi un gaiši cilvēki pie-

saista sev uzmanību. Mežā-

res deju kolektīvs „Kamenes” 

ir saņēmis ielūgumus un 

piedalījies Jēkabpils mazā-

kumtautību biedrību pasā-

kumos par tautu tradīcijām, 

kur ieguva pasākumu pārējo 

dalībnieku neviltotu atzinību 

par savu dzirkstošo prieku, 

košajiem brunčiem un raito 

dejas soli. „Kamenēm” deju 

pieredze uzkrāta, piedaloties 

daudzos novada pasākumos 

un koncertos pie draugu ko-

lektīviem. Draugi bija sapul-

cējušies arī kolektīva piecu 

gadu dzimšanas dienā – 

Barkavas kultūras nama 

sieviešu deju kopa ,,Zīles”, 

Rožupes kultūras nama lī-

nijdeju grupa ,,Rose River”, 

Ābeļu tautas nama VPDK 

,,Kaupre”, 

Rudzātu saieta nama līnij-

deju grupa ,,Avenes”, 

Antūžu kultūras nama lī-

nijdeju kolektīvs ,,Variants”, 

Kalsnavas kultūras nama 

dāmu deju grupa ,,Magnoli-

ja”, 

Atašienes kultūras nama 

dāmu deju kopa ,,Dance”, 

Varakļānu kultūras nama 

līnijdeju grupa ,,Četras de-

besspuses”, 

Varakļānu kultūras nama 

senioru deju kopa ,,Darde-

dze”!

Bija ieradušies apsveikt 

arī Jēkabpils krievu biedrība 

,,Rodņik’’ un pārstāvji no Ata-

šienes kultūras nama deju 

kopas ,,Pīlādzītis’’. Paldies vi-

siem kolektīviem, ka bijāt svi-

nēt kopā ar mums!

Krustpils novada kultūras 

darba koordinatore Ramo-

na Kristvalde pēc dzimšanas 

dienas koncerta apmeklēju-

ma raksta: „Lepojos ar mūsu 

„Kamenēm” – par spēju rast 

alternatīvu dancojošai kustī-

bai arī bez puišiem. Paldies, 

ka tiek saturētas kopā un ie-

dvesmotas meitenes šādam 

darbam. Pirmo reizi redzēju 

tik daudz dāmu deju kopu uz 

vienas skatuves. Iespaidīgi!!! 

Varbūt ir vērts apsvērt 

domu un rīkot Vislatvijas 

sieviešu deju kopu festivālu 

mūsu novadā?!?”

Informāciju sagatavoja:
Inita Gādmane, deju 
kolektīva „Kamenes” 

vadītāja 

2019.gada 8.maijā Tukuma 

novada Lestenē notika Nacis-

ma sagrāves un Otrā pasaules 

kara upuru piemiņas dienai 

veltīts pasākums. Lai papil-

dinātu savas zināšanas par 

Latvijas vēsturi, pasākumā pie-

dalījās jaunsargi no 8 skolām: 

Krustpils pamatskolas, Vīpes 

pamatskolas, Jēkabpils 3.vi-

dusskolas, Jēkabpils 2. vidus-

skolas, Dignājas pamatskolas, 

Jēkabpils pamatskolas, Jēkab-

pils Agrobiznesa koledžas un 

Salas vidusskolas.

8.maija rītā 16 jaunsargi ins-

truktora Normunda Pastara 

vadībā devās uz Vecpilsētas 

laukumu, Jēkabpilī, kur pie-

vienojās pārējiem jēkabpilie-

šiem. Tad sākās trīs stundu ilgs 

brauciens uz Tukuma novada 

Lestenes Brāļu kapiem. Šajos 

kapos ir guldīti un pārapbedī-

ti 934 karavīri, kuri 2. Pasaules 

kara laikā krituši Latviešu le-

ģiona rindās.

Jaunsargi nolika ziedus kri-

tušajiem karavīriem un stāvēja 

goda sardzē pasākuma laikā.

Otrais pasaules karš mūsu 

zemē un tautā ir cirtis sma-

gas brūces, taču, pateicoties 

mūsu tautas varoņu garam, 

mēs varam dzīvot brīvā Latvi-

jā. Ar šiem vārdiem klātesošos 

piemiņas pasākumā Lestenes 

Brāļu kapos uzrunāja Saeimas 

priekšsēdētāja Ināra Mūrnie-

ce. Pēc Saeimas priekšsēdētā-

jas Ināras Mūrnieces klāteso-

šos uzrunāja NBS komandie-

ris, ģenerālleitnants Leonīds 

Kalniņš un Tukuma novada 

domes priekšsēdētājs Ēriks 

Lukmans.

Pēc pasākuma Jaunsardzes 

un informācijas centra 2. no-

vada Jēkabpils un Krustpils 

jaunsargi nofotografējās kopā 

ar Saeimas priekšsēdētāju 

Ināru Mūrnieci, NBS koman-

dieri ģenerālleitnants Leonīds 

Kalniņš un ģenerālleitnantu 

Raimondu Graubi.

Paldies ZS 3.LBde 56. KBN 

veterānu apvienības priekš-

niekam Jānim Lācim par at-

balstu.

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes un informācijas 

centra 2. novada nodaļas 
jaunsargu instruktors 

Normunds Pastars
Foto: Jānis Lācis 

Aprīļa pēdējā dienā Jēkab-

pils deju apriņķa pirmsskolas 

vecuma bērnu deju kolek-

tīvi tikai aicināti uz Viesītes 

kultūras pili, kur notika deju 

koncerts „SADANCĪTIS – AP-

RĪLĪTIS”.

Krustpils novadu šajā kon-

certā pārstāvēja Atašienes 

kultūras nama „Annas sāta” 

paši mazākie pašdarbnieki – 

pirmsskolas vecuma bērnu 

deju kolektīvs „Pelēni”. 

Pirms koncerta visi dalīb-

nieki varēja darboties rado-

šajās darbnīcās, savukārt kon-

certā deju kolektīvi izdejoja 

savas mīļākās divas dejas. Pēc 

koncerta visi brašie dejotāji 

priecājās jautrā ballītē.

„Pelēniem” šis koncerts 

bija ļoti īpašs, jo daži no pe-

lēniem tik tālu dejot brauca 

pirmo reizi, pašiem jaunā-

kajiem pelēniem, kuriem ir 

gandrīz divi un divi gadi, šis 

bija pavisam pirmais kon-

certs, tāpēc pieredzējušajiem 

pelēniem bija jādejo ar du-

bultu atbildību un pārliecību.

Uz tikšanos dejā citā reizē!

 Informāciju sagatavoja:
Pelēni un Madara 

Mežārē „Kamenēm” 
izdejoti pieci gadi!

Otrā pasaules kara upuru piemiņas 
dienai veltītā pasākumā Lestenē 
piedalās arī Krustpils novada jaunsargi

Atašienes pirmsskolas bērnu deju kolektīvs 
„Pelēni” piedalās deju kolektīvu sadancī Viesītē

Tas bija ļoti sen – laikam 

pagājušo sestdien (kā teiktu 

Vinnijs Pūks).

Nu jau tas ir pagātnē – pa-

pīra taurenīšu griešana, nebei-

dzami mēģinājumi, zāles pļau-

šana un pilns automašīnas 

bagāžnieks ar lupīnām skolas 

rotāšanai. Visi trauksmaini un 

tajā laikā patīkami darbi, kurus 

veicam, gaidot ciemiņus. Arī 

laiks gribēja mūs paķircināt, 

jo vēl piektdienas vakarā vējš 

meta logos lietus šaltis, bet 

sestdienas rīts atnāca ar siltu, 

maigu saules gaismu.

Pēcpusdienā Brāļu Skrin-

du Atašienes vidusskolas pa-

galmā viena pēc otras sāka 

iebraukt mašīnas. Visās vara-

vīksnes krāsās zaigoja dāmu 

kleitas un puķu pušķi. Smaidi 

un asaras reizē. Sveika, mūsu 

mīļā, labā skola! Sen neesi re-

dzēta! Kā tev klājas? Mēs atkal 

sanākuši pie tevis – no visas 

pasaules! Jā, jā, daudzi atlido-

juši no Londonas, Stokholmas, 

Berlīnes. Ātri pildās reģistrācijas 

lapas, un tad jau sākas grāma-

tas „Atašienes skolas lasāmā 

grāmata” atvēršanas svētki. Šīs 

grāmatas tapšanā savu roku 

vairāk vai mazāk pielicis gan-

drīz viss skolas kolektīvs – kurš 

vāca bijušo un esošo skolēnu 

un skolotāju atmiņas, kurš lika 

komatus, kurš pārrakstīja, kurš 

atbalstīja un pienesa kafi ju. 

Grāmatas vāka autors ir Andis 

Lauris Laukazīle. Mākslinieks 

šogad pabeidza otro klasi, tā 

ka viņu droši vien gaida spoža 

nākotne.

Grāmatā sakopoti stāsti un 

atmiņas visā skolas vēstures 

garumā – sākot no tālajam ce-

ļam līdz Stirnienei, kur bija pir-

mā skola Atašienes bērniem, 

līdz mūsdienu datorpaaudzei.

Svētku koncertā „Skolas 

laiks” atmiņās izstaigājām sa-

vus skolas gadus, sākot no bēr-

nudārza līdz izlaiduma valsim. 

Zālē ielidoja papīra lidmašīnas 

ar labu domu vēlējumiem.

Teātra pulciņa sagatavo-

tā izrāde „Sveika, lazdu laipa!” 

daudziem atsauca atmiņā 

bērnības gadus kolhoza laikā, 

bet jaunākajai paaudzei deva 

ieskatu vecāku un vecvecāku 

jaunībā. Beigās skatītājus un 

aktierus vienoja „Silavas valsis”.

Aktivitāšu centrā bija apska-

tāma 9.klases skolnieka Kārļa 

Zalāna fotogrāfi ju izstāde “Šī 

puse” un arī visu skolēnu vēlē-

juma dzejoļi savai skolai, kurus 

rakstījuši bērni ar savu roku 

nevis datoru. Kāpņu sienu uz 

2.stāvu rotāja skolēnu vizuālās 

mākslas stundās tapušo darbu 

izstāde.

Pēc izrādes mana bijusī kla-

ses audzinātāja teica: „kādi zel-

ta tīrradņi ir jūsu bērni!”

Un tā ir taisnība – viņi darīja 

visu – dejoja, dziedāja, skaitīja 

dzejoļus, spēlēja teātri.

Paldies jums! Ticiet, kad pēc 

gadiem sapulcēsieties skolā 

jau kā absolventi, tās būs jūsu 

skaistākās skolas atmiņas.

Jā, atmiņas… Te tās at-

dzīvojas pa īstam. Stingri un 

labsirdīgi skolotāji. Ekskursijas, 

pārgājieni, priekšnesumu ga-

tavošana. Ierindas skates un 

šaušanas apmācības pilskalnā. 

Un tās blēņas, tās blēņas... Diez 

vai ir kāds Atašienes skolas ab-

solvents, kurš nekad nav lecis 

ārā pa logu vai šļūcis pa kāp-

ņu margām... Klasesbiedrs no 

ķīmijas kabineta melnajiem 

velveta aizkariem sašuva bik-

ses. Lūrējām, kā jaunā mūzikas 

skolotāja parkā pastaigājas ar 

savu draugu. Un kurš no kla-

ses puišiem man ielika port-

felī skeleta roku? Tik daudz, tik 

daudz visa, ko atcerēties!

Izskanējis svētku salūts un 

katram ticis gabaliņš no lielās 

svētku tortes. Pagājusi balle 

„Galaktikas” mūzikas ritmos.

No rīta Marinzejas pils atkal 

ir viena un noskatās uz ceļu, 

pa kuru tikko aizbrauca vie-

si. Vai viņi vēl atgriezīsies pēc 

pieciem gadiem? Protams, ka 

atgriezīsies!

 Ināra Mihaloviča
Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas absolvente,

latviešu valodas un 
literatūras skolotāja

P.S. Direktores vārdā MILZĪGS 

paldies kolektīvam par skaista-

jiem svētkiem! 

Lielu pateicību par sirsnīga-

jiem svētkiem izsaka arī Krust-

pils novada pašvaldība – mēs 

ļoti, ļoti lepojamies, ka novadā 

joprojām dzīvo entuziasma 

pilni pedagogi, radošuma ba-

gāti bērni un vienmēr atbalsto-

ši vecāki! Vēlam Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolai vēl daudz, 

daudz baltu dieniņu! 

Atašienes skolai 115 – svētki skaisti nosvinēti
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Mežāres kultūras nama 

amatierteātris „Efekts” 23. mar-

tā nosvinēja savu piecu gadu 

jubileju ar Danskovītes lugu 

„Dorgijs pirkums” pirmizrādi. 

Ciemos bija ieradušies draugi 

no Līvāniem, Turkiem, Rudzā-

tiem, Viesītes un Krustpils no-

vada amatierteātriem. Teātris 

ir tilts, kas vieno visdažādākās 

cilvēciskās domas un jūtas, 

un mūsu teātris ir skaists un 

pārliecinošs pierādījums tam, 

ka mākslas valoda ceļ sapratni 

starp visdažādākajiem cilvē-

kiem. 

Kolektīvā esam seši dažādu 

profesiju un vecumu pārstāvji. 

Lepojamies ar mums vienīgo 

uzticīgo vīrieti – Jāni. Pa šiem 

gadiem esam saliedējušies 

un jūtamies kā viena ģimene. 

Bieži vien ir ļoti svarīgi izteikt 

kaut ko savu personīgo, sasā-

pējušo, vienkārši izkratīt sirdi 

savējiem. Esam ļoti daudz 

pabraukājuši ar izrādēm pa 

Latviju, neesam vēl apguvuši 

Kurzemes pusi, bet vēl mums 

viss priekšā.

Kolektīva 
dalībnieku atziņas 
par savu mīļo 
„Efektu” un 
novēlējumi

Aija Bogdanova:   „Teātris 

man ir kā atpūta un svētki. 

Spēlējot lomu, es gūstu pa-

tiesu prieku un iedvesmu, 

ļaujos vētrainām emocijām. 

Mēs, amatierteātra "Efekts" 

dalībnieki, izdzīvojam izrādes 

tapšanas burvību. Ir liels gan-

darījums par paveikto un tik 

patīkami, ja skatītāji atzinīgi 

novērtē mūsu sniegumu. Tad 

darba procesā iztērētā ener-

ģija dubultīgi plūst atpakaļ. 

Novēlu mūsu teātrim "Efekts" 

daudz jaukas izrādes un ražī-

gus turpmākos darba gadus! 

Mūsu režisorei – mūzai Aijai 

Rancovai novēlu izturību, dzī-

vesprieku un drosmi, savu ide-

ju realizēšanā.” 

Anna Baklāne: „Pēc ma-

nām domām teātris ir viens 

no mākslas veidiem, kur au-

tora paustās domas un vīzijas 

līdz skatītajam nonāk ar ak-

tiera tēlojumu, runu, mīmiku, 

žestiem. Teātri var spēlēt ta-

lantīgi, pozitīvi un emocionāli 

cilvēki, kas spēj iejusties savu 

varoņu lomās un izdzīvot viņu 

likteņus. Personīgi es, spēlējot 

teātri, varu atpūsties no ikdie-

nas darba, prieks satikties ar 

sev „radniecīgām dvēselēm” 

un izbraukt ārpus sava ciema 

robežām. Novēlu – ilgu mūžu, 

daudz radošu ideju un spilgtu 

lomu!”

Zigrīda Dreimane: „Teāt-

ris man ir hobijs un tas  man 

sagādā prieku. Tā ir satikšanās 

ar sev līdzīgiem cilvēkiem, ku-

riem teātris sagādā prieku. In-

teresanti ir iejusties un izdzīvot 

kāda tēla dzīvi. Īpaši man patīk 

spēlēt latgaliešu izrādes.

Piecus gados, ko esmu 

nospēlējusi mūsu amatier-

teātrī, daudz esmu mācījusies 

no mūsu režisores Aijas. Viņa 

vienmēr zina pateikt kā labāk 

un pareizāk izspēlēt kādu no 

lomām.

Gandarījumu dod arī zālē 

sēdoši skatītāji, ja dzirdam 

smieklus un aplausus. Gribu 

novēlēt ilgu un radošu darbu 

mūsu teātrim, kā arī jaunus un 

spēlēt teātri  gribošus cilvēkus.”

Jūlija Orlova: ”Piecus ga-

dus jau tiekamies, lai tuvotos 

teātra pasaulei, kuru mēs vei-

dojam ar ķermeni, elpu un 

balsi, lai izteiktu savu cilvēcisko 

būtību, mūsu daudzveidību. 

Mēs sanākam kopā, lai rau-

dātu un atcerētos, smietos un 

domātu, mācītos, apliecinātu 

un atainotu un iejustos dažā-

dās lomās. Elpot kopīgā ritmā, 

ļaujoties tieksmei izteikt skais-

tumu.

Režisore Aija Rancova: Es 

lepojos ar savu „Efektu”. Prie-

cājos par savu aktieru atbildī-

go pieeju darbam, izdomu, 

radošumu, ieklausīšanos pa-

domos, savstarpējo sapratni 

un viesmīlību. Vēlos pateikt arī 

lielu paldies Mežāres p ārvaldei 

un kultūras nama kolektīvam 

par brīnišķīgu sadarbību!

Lai mums visiem arvien 

možs gars, darba prieks, brīniš-

ķīgi iestudējumi un skatītāju 

mīlestība! Daudz laimes!

Informāciju sagatavoja:
Režisore Aija Rancova

11. maijā Krustpils novada 

Kūku pagasta Zīlānos Man-

freda fon Mārdadža pavasara 

dārza svētku ietvaros notika 

unikāls pasākums – „Mājās 

gatavoto kūku konkurss”, 

kurā piedalījās 9 izcilākie šī 

garduma gatavotāji ar 12 

mājās izgatavotām kūkām. 

Uz degustāciju ieradās vairāk 

nekā simts kārumnieku. Šis 

konkurss ir jaunas tradīcijas 

aizsākums. Tā mērķis ir ap-

zināt Krustpils novada kūku 

cepējus, popularizēt kūku 

cepšanas tradīcijas un pro-

tams, radīt svētkus kūku meis-

tariem, novada iedzīvotājiem 

un viesiem.

Kūkas vērtēja žūrija – Krust-

pils novada kultūras darba 

koordinatore Ramona Krist-

valde, vairāku kafejnīcu un 

pārtikas veikalu īpašniece 

Krustpils novadā Dita Katina 

un neatkarīga eksperte no 

Jēkabpils novada Baiba Daģe. 

Tāpat kūkas degustēja visi pa-

sākuma apmeklētāji un katrs 

varēja nobalsot par savu sim-

pātiju.

Žūrijai nācās nogaršot un 

novērtēt 12 mājās gatavo-

tas kūkas, kas noteikti nebija 

viegli, jo visas kūkas bija ļoti 

gardas, bija piedomāts par vi-

zuālo noformējumu, pie gar-

šu saderības, pie biskvītu bie-

zuma un krāsām. Rezultātā, 

pēc žūrijas vērtējuma par la-

bāko tika atzīta Elīnas Ciniņas 

ceptā kūka „Kikī”, kas ieguva 

arī Skatītāju simpātiju balvu. 

Otra vieta Antras Aizpurietes 

kūkai „Sapņu odziņa”. Trešajā 

godalgotajā vietā – Annas 

Hitrovas kūka „Lauku klasika”.

Žūrija atzinīgi novērtēja arī 

Haci Arpaci cepto kūku „Šoko-

lādes ogu torte”, kurai labprāt 

piešķirtu ceturto vietu. Tā kā 

Nolikumā apbalvošanai bija 

paredzēti tikai pirmo trīs visla-

bāko kūku meistari, tad žūrija 

sarūpēja un pasniedza savu 

specbalvu, kā īpašu veicināša-

nas balvu interesantās garšas 

kūkas cepējam, savukārt katrs 

konkursa dalībnieks saņēma 

veicināšanas balvu.

Pēc kūku degustācijas no-

tika konditorejas  meistarklase 

Ivetas Turkinas vadībā. Visiem 

interesentiem bija iespēja uz-

zināt par kūku dekorēšanu un 

cukura mastikas rotājumiem 

– dažādiem ziediņiem, lapi-

ņām u.c.

Liels Paldies visiem kūku 

cepējiem par atsaucību! Pal-

dies Ivetai Turkinai par sadar-

bību! Paldies konkursa žūrijai.

Mēs varam būt laimīgi, 

ka mums ir tik daudz gardu, 

kvalitatīvu un skaistu kūku ce-

pēju, jo ikviens savā kūkā bija 

ielicis ne mazums izdomas un 

galvenais – savu sirds siltuma 

daļiņu.

Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Jau otro gadu pēc kārtas 

atpūtas vieta „Daugmales” 

rīko orientēšanās pasākumu 

ar laivām. Pirms gada kopā 

ar mums varēja atklāt Dauga-

vas noslēpumus, bet šogad 

mūsu izvēle, viennozīmīgi, 

tuvējā upīte Nereta. 

Ja vaicāsiet, kādēļ tāds pa-

sākuma nosaukums un kur tas 

īsti ir? Atbildēsim – tepat pie 

mums Vīpē, kur Neretas upītes 

krastos atrodas simtgadīgas 

būves, dzirnavu drupas, diž-

koki, mistiski akmeņi, ko pār-

vietojoties pa lielceļu diemžēl 

neieraudzīsi. Lai no Mežmui-

žas nokļūtu līdz Podvinkai 

(tagad   „Daugmalēm”) tiek 

šķērsoti 5 tilti!!! Orientēšanās 

dalībnieki uzdevumu lapās 

iepazīst apkārtnes vēsturiskos 

notikumus, bet jautājumi ir 

mūsdienīgi un īpašas grūtības 

nesagādā. Turklāt ar šodienas 

tehnoloģijām informāciju var 

iegūt pat upes vidū! Ja gribi 

iepazīt apkārtni, šāds laivu 

brauciens ar uzdevumiem ir to 

vērts – gan atpūta, gan fi ziska 

nodarbe, gan atjautība un zi-

nāšanas jāliek lietā.

Paldies mūsu lieliskajām 

komandām un palīgiem, bez 

kuriem šis pasākums nav ie-

domājams!

„Līdzās Daugavai 
TOREIZ un TAGAD”

Šis maršruts un pasākuma 

tēma nebūt nav nejauša, jo 

atbildes uz pēdējo uzdevu-

mu bija meklējama tūrisma 

stendā, kas vēsta par seniem 

un ne tik seniem notikumiem 

mūsu apkārtnē.

Latvijas simtgadē biedrī-

ba īstenoja Krustpils novada 

pašvaldības atbalstītu projek-

tu „Līdzās Daugavai TOREIZ 

un TAGAD”, kas izvērsās par 

aizraujošu vēsturisku notiku-

mu iepazīšanas pasākumu 

gandrīz gada garumā. Esam 

savākuši  daudzus vēsturiskus 

foto kadrus, atmiņu stāstīju-

mus, vēsturiskus aprakstus, 

avīžrakstus, kā rezultātā ir ta-

pis tūrisma stends, kas vēsta 

par seno laiku notikumiem 

– plostu pludināšanu, Tre-

pes pārceltuvi, Trepes staciju, 

Klaukavas krogu, Podvinkas 

muižu un pat Pirmā pasaules 

kara tiltiem pār Daugavu. Šo 

pētījumu turpinām un mūs 

interesē vietējo iedzīvotāju rī-

cībā esošie stāsti un materiāli 

– piemēram, vēsturisku foto, 

kur būtu redzama Trepes pār-

celtuve, mēs vēl neesam atra-

duši, bet esam pārliecināti, ka 

kādās mājās vēl ir atrodams!

Sākoties tūrisma sezo-

nai, gribam atgādināt, ka tik 

daudz skaistu vietu mums 

ir tepat tuvējā apkārtnē. Ai-

cinām apmeklēt tūrisma in-

formācijas stendus, F. Bidera 

piemiņas vietu, apēst līdz-

paņemtās sviestmaizes pie 

tūristu galdiņa. Varbūt sen 

nav uzkāpts netālu esošajā 

Vaiķu dižakmenī vai redzētas 

amatniecības centra „Māzers” 

jaunās telpas un darbi. 

Informāciju sagatavoja:
Biedrība „Vīpes stils”

Laivu noma un atpūtas vieta 
„Daugmales”

Maija beigās atklāta ceturtā 

pieteikšanās kārta Eiropas Sa-

vienības (ES) fondu pieaugušo 

izglītības projektā „Nodarbi-

nāto personu profesionālās 

kompetences pilnveide”, kuru 

īsteno Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA). Šogad piedā-

vāto programmu skaits, salī-

dzinot ar 2018. gadu, ir pieau-

dzis teju divkārt, un strādājoša-

jiem vecumā no 25 gadiem ir 

iespēja izvēlēties no gandrīz 

800 izglītības programmām. 

Pieteikšanās mācībām notiek 

līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz 

to var izdarīt tiešsaistē www.

macibaspieaugusajiem.lv. 

Plašākas mācību 
iespējas

Ceturtajā pieteikšanās kār-

tā ir būtiski palielinājies mā-

cību klāsts un daudzveidība. 

Mācības 12 tautsaimniecības 

nozarēs piedāvā 82 izglītības 

iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz 

mācību klāstā ir arī 29 dažādu 

profesionālās izglītības modu-

ļu apguve, kas nepieciešami 

profesionālajai darbībai izvē-

lētajā nozarē. Šajā kārtā piedā-

vājumā ir arī sadarbībā ar pro-

fesionālās izglītības iestādēm 

un uzņēmējiem izstrādātas 

mācības 8 mūžizglītības kom-

petencēs.

Pirmo reizi projekta laikā 

pieteikšanās norit tiešsaistē 

mājaslapā www.macibaspie-

augusajiem.lv, izmantojot lat-

vija.lv autentifi kāciju un – pa-

kalpojumu jebkurā diennakts 

laikā. Iedzīvotājiem vairs nav 

jāsūta pieteikums – pastā vai 

jādodas uz izglītības iestādi 

klātienē. 

Mācībām var pieteikties 

strādājoši un pašnodarbināti 

iedzīvotāji vecumā no 25 ga-

diem līdz neierobežotam ve-

cumam, tostarp jaunie vecāki 

bērna kopšanas atvaļinājumā, 

saglabājot darba attiecības, un 

strādājoši pensionāri. Ikviens 

strādājošais mācīties šī projek-

ta ietvaros var vienu reizi. 

Lai motivētu strādājošos 

mācīties, projektā lielāko daļu 

mācību izmaksu sedz ES fondi 

un valsts, savukārt iedzīvotā-

jiem jānodrošina 10% līdzmak-

sājums, kuru var apmaksāt arī 

darba devējs. Neformālajās 

izglītības programmās, kas ir 

visīsākās mācības projektā, 

iedzīvotāja līdzmaksājuma ap-

mērs ir vidēji 36 eiro, savukārt 

garākās izglītības program-

mās, kurās var iegūt profesiju, 

tas var būt arī vairāki simti eiro. 

Maznodrošinātajiem un 

trūcīgajiem mācības ir bez 

maksas, un šīs iedzīvotāju 

grupas var saņemt atbalstu 

arī reģionālajai mobilitātei 

– transporta izmaksu kom-

pensāciju, ja šādi izdevumi 

radušies mācību laikā. Savu-

kārt strādājošie ar invaliditāti 

var pretendēt uz asistenta vai 

surdotulka izmaksu kompen-

sāciju mācību laikā.

Plašāka informācija par 

uzņemšanas nosacījumiem, 

mācību un atbalsta iespējām, 

kā arī visu mācību saraksts 

ir publicēts projekta tīmekļa 

vietnē www.macibaspieau-

gusajiem.lv.  

Mežāres kultūras nama amatierteātrim 
„Efekts” – 5 gadu jubileja

Laivu orientēšanās pa Neretu 
„No Mežmuižas līdz Podvinkai”

Mārdadža svētki un kūkas Kūkās

Sākas pieteikšanās mācībām 
pieaugušajiem gandrīz 800 programmās
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Iniciatīva „Latvijas skolas 

soma” Antūžu speciālās inter-

nātpamatskolas skolēniem 

mācību gada noslēgumā 

nodrošināja AS „Latvijas valsts 

meži” LVM Kalsnavas arborē-

tuma iepazīšanu. Gatavojo-

ties pasākumam, meklējām 

un pētījām informāciju inter-

netā par to, kas ir Kalsnavas 

arborētums, kāpēc tas tiek 

saukts arī par trešo botānisko 

dārzu Latvijā. Noskaidrojām, 

ka Kalsnavas arborētums ir 

viena no retajām vietām Lat-

vijā, kur var aplūkot vairāk kā 

300 dažādu sugu un šķirņu 

skuju kokus. Kopīgi sagatavo-

jām jautājumus diskusijai. Visi 

izglītojamie, ierodoties eks-

kursijā, varēja ne tikai apskatīt, 

izbaudīt, pasmaržot un gūt la-

bas emocijas ikdienai, bet arī, 

vērojot Kalsnavas arborētu-

ma krāšņumu, uzzināt daudz 

interesantu faktu speciālista 

– gida pavadībā, kā arī rado-

šajās darbnīcās veidot meda-

ļas no dabas materiāliem, mā-

cījās noteikt koku augstumu 

un diametru, atšķirt dažādu 

augu sugas, kā arī iejusties da-

bas bagātību meklētāju lomā. 

Jaunie dabas pētnieki pildīja 

dažādus uzdevumus, ko sa-

rūpējušas arborētuma vides 

gides Sanita Vaivode – Āzena, 

Sandija Andžāne un Benita 

Rudzīte – tā bija iespēja ie-

pazīt mežsaimniecības, bio-

ekonomikas un citus ar vidi 

saistītus jautājumus. Nonāku-

ši LVM Kalsnavas arborētuma 

koku labirintā, jaunie dabas 

pētnieki droši devās iekšā, 

kārtīgi izpētīja katru labirinta 

stūri. Dienas noslēgumā visi 

sajutāmies laimīgi par iespēju 

kopā baudīt šo skaisto, brī-

numaino dabas pasauli un 

no visas sirds esam pateicīgi 

Kalsnavas arborētuma gidēm, 

kuras parūpējās par to, lai šo 

jauko laimes sajūtu izdodas 

piedzīvot ikvienam aktivitātēs 

iesaistītajam bērnam. Sarunās 

par piedzīvoto katrs skolēns 

varēja izdarīt secinājumus par 

dabas bagātībām.

Daudz pozitīvu emociju, 

sacenšoties veiklībā, gudrī-

bā, spēkā un jautrībā, visiem 

sagādāja tradicionālā sporta 

diena, kad visa skolas saime 

pulcējās vienkopus, lai spor-

tiskā garā saturīgi pavadītu 

laiku mūsu atraktīvo sporta 

skolotāju vadībā. Mācību 

gada pēdējā nedēļa mūsu 

skolā tika aizvadīta raženā 

darbā. Šajā mācību gadā pro-

jektu nedēļas kopējā tēma 

bija veltīta Sajūtu takas pro-

jektēšanai un izveidei. Tā bija 

lieliska iespēja ne tikai radīt 

vidi, kurā veidojas izglītojamo 

projektēšanas prasmes un ie-

maņas, bet arī iespēja tuvāk 

iepazīties ar katra izglītojamā 

vēlmēm, piedāvātajām ide-

jām. Kopīgā darbā tika attīstī-

ta skolēnu radošā un praktis-

kā darba pieredze, akcentēta 

piederības sajūta savai skolai, 

attīstītas skolēnu sadarbības 

prasmes ar citiem skolēniem 

un pieaugušajiem, veidojot 

atbildības sajūtu un prasmi 

strādāt komandā. Paldies gan 

skolēniem, gan klašu audzi-

nātājiem un viņu palīgiem (arī 

darbinieku ģimenes locek-

ļiem) par paveikto darbu, kura 

rezultātā ir tapusi lieliska Sajū-

tu taka skolas teritorijā. Doties 

takā var pat ar basām kājām 

un izbaudīt dažādās sajūtas, 

ko pēdām rada egļu un prie-

žu čiekuri, smiltis, akmentiņi, 

sūnas, mizu mulča, kastaņi, 

zīles un citi dabas materiāli.

Šis mācību gads bija pie-

sātināts ar daudziem ikdie-

nišķiem un neikdienišķiem 

darbiem, interesantiem izglī-

tojošiem pasākumiem, bija 

jauni uzdevumi, dažādi noti-

kumi. Ar visa kolektīva kopīgu 

atbildīgo, enerģisko darbu 

un attieksmi, šajā darba cē-

lienā izdarīts daudz. Mācību 

gada noslēguma pasākums, 

kuru skolas saime dēvē par 

Pateicības dienu, tradicionā-

li notika mācību gada bei-

gās – maija pēdējā nedēļā. 

Pasākumā atskatījāmies uz 

mācību gada spilgtākajiem 

notikumiem, suminājām sko-

lēnus par labajiem darbiem 

un sasniegumiem mācībās, 

skolēnu vecākus, kā arī peda-

gogus un skolas atbalstītājus. 

Īpašas pateicības balvas sa-

ņēma titula „Skolas Lepnums” 

ieguvēji, ko nkursu uzvarētā-

ji, veiksmīgākie sportisti un 

radošākās interešu izglītības 

grupas. Pirms šī pasākuma 

tika veikta skolēnu, vecāku un 

skolas darbinieku aptauja, lai 

noskaidrotu cienītākos profe-

sionāļus. Aptaujās saņēmām 

daudz sirsnīgus pateicības 

vārdus, kuri veltīti ne tikai 

skolas administrācijai un sko-

lotājiem, bet arī aprūpētājām, 

medmāsām, šoferiem, pavā-

rēm un citiem darbiniekiem. 

Gūtie un novērtētie panāku-

mi ir kopīga darba rezultāts, 

jo īpaši – mūsu skolas radošo 

pedagogu pašaizliedzīgais 

darbs. Paldies visiem! Paldies 

visiem, kas pielika savu plecu, 

roku un domu. Pasākuma da-

lībniekus ar saviem priekšne-

sumiem katru gadu ieprieci-

na mūsu skolas skolēni.

Novēlu, lai visiem bērniem, 

vecākiem un mūsu skolas 

darbiniekiem izdodas pilnvēr-

tīgi atpūsties saulainā un rosī-

gā vasarā, uzkrāt spēkus un ar 

gaišām domām sagatavoties 

nākamajam darba cēlienam, 

lai ar pacietību un izturību, 

sapratni un mīlestību atkal 

palīdzētu bērniem kāpt grū-

tajā, taču skaistajā zinību kal-

nā. Rudenī mūsu skola jauno 

mācību gadu uzsāks kā Antū-

žu pamatskola, kurā, tāpat kā 

līdz šim, tiks īstenotas vienīgi 

speciālās izglītības program-

mas. Ja savam bērnam kā 

mācību vietu esat izvēlējušies 

Antūžu pamatskolu, vai arī, 

ja vēlaties pievienoties mūsu 

kolektīvam, aicinām savlaicīgi 

tuvāk iepazīties ar skolu, savu 

vizīti piesakot pa telefonu, 

zvanot uz sekojošiem tālruņa 

numuriem: direktors Ziedonis 

Ozoliņš – 29465070, direktora 

vietniece izglītības jomā Aija 

Ozoliņa – 26369469, direktora 

vietniece audzināšanas darbā  

Inese Fokičeva – 27878608.

 Informāciju sagatavoja:
Antūžu speciālās 

internātpmatskolas 
direktora vietniece 

izglītības jomā Aija Ozoliņa

Mācību gada noslēgums Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā

Jaunā „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2019” jau klāt! 

Ja vēlaties piedalīties lasīša-

nas veicināšanas programmā 

„Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” un iepazīties ar šī gada 

grāmatu kolekciju, piesakie-

ties Kūku bibliotēkā! Jau sakot 

ar jūniju, aicinām esošos un 

jaunus ekspertus lasīt intere-

santas un aizraujošas grāma-

tas. Lasīsim kopā un vērtēsim!

5+
• Grāmata Benijam. Jūdita 

Kopena, Marja Meijere. Rīga: 

Latvijas Mediji, 2018.

• Vecis iet pa dārzu, pankū-

kas bārdā: mīklu dzejoļi. Ieva 

Samauska. Rīga: Latvijas Me-

diji, 2018.

• Kaimiņi. Einata Carfa-

ti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 

2018.

• Pasaka par bruņinieku, 

kuram sāpēja zobi. Sergejs Ti-

mofejevs. Rīga: Liels un mazs, 

2018.

• Laime ir lapsa. Evelina 

Dacjūte. Rīga: Jāņa Rozes ap-

gāds, 2019.

• Es picas brālēnu cepu. 

Inese Paklone. Rīga: Pētergai-

lis, 2019.

9+
• Četras otas: gadalaiku 

dzejoļi bērniem. Uldis Ausek-

lis. Rīga: Latvijas Mediji, 2019.

• Rozija un Musa, meite-

ne un zēns. Mihaels de Koks. 

Rīga: Pētergailis, 2019.

• Eva, Niks un es. Anna Vol-

ca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.

• Meitene, kas gribēja iz-

glābt grāmatas. Klauss Hā-

gerups. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.

• Augstāk par zemi. Zane 

Volkinšteine, Baiba Grīnber-

ga. Jelgava: Biedrība „Droši un 

koši”, 2018.

• Plastmasas huligāni. Ag-

nese Vanaga. Rīga: Jāņa Rozes 

apgāds, 2019.

11+
• Lietussargs. Ellena R. Lan-

dara. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.

• Vārtsargs un jūra. Mari-

ja Parra. Rīga: Liels un mazs, 

2019.

• Burbulis. Sīri Petešena. 

Rīga: Latvijas Mediji, 2019.

• Ledusjūras pirāti. Frīda 

Nilsone. Rīga: Jāņa Rozes ap-

gāds, 2019.

• Dilles tante: poēma. Kārlis 

Vērdiņš. Rīga: Liels un mazs, 

2018.

• Trīs nāves Mārtiņdienā. 

Māris Rungulis. Rīga: Liels un 

mazs, 2018.

15+
• Uz putnu lielceļa. Ojārs 

Vācietis. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.

• Havanas kaķu karalis. 

Toms Kreicbergs. Rīga: Zvaig-

zne ABC, 2019.

• Zirrenis. Sīmons van der 

Hēsts. Rīga: Pētergailis, 2018.

• Viss, itin viss. Nikola Jūna. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.

• Mūsu spožās dienas. Dže-

nifera Nivena. Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2018.

• Kaija, vārdā Džonatans Li-

vingstons. Ričards Bahs. Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2019.

Vecāku žūrija 

• Vientulības gals. Benedikts 

Velss. Rīga: Jāņa Rozes ap-

gāds, 2018.

• Zivs kokā. Linda Malelija 

Hanta. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2019.

• Skolotāji. Andris Akmen-

tiņš. Rīga: Dienas Grāmata, 

2018.

• Tu neiesi viens. Jūli Niemi. 

Rīga: Pētergailis, 2018.

Informāciju sagatavoja:
Kūku bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Hnikina

Iesaisties „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijā 2019” 
Kūku bibliotēkā

Vīpes pamatskolas pirms-

skolas izglītības grupiņa „Lāču-

ki” maijā brauca pirmajā tālajā 

mācību ekskursijā uz saimnie-

cību „Karlīnas”, kura atrodas 

Vietalvas pagastā, Pļaviņu no-

vadā, lai apskatītu šķirnes sīk-

dzīvniekus.

Brauciena diena bija skaista 

un saulaina. Bērni bija ļoti prie-

cīgi redzot dažādus dzīvnie-

kus. Zēniem ļoti patika šķirņu 

kazas un  dažādi truši. Mei-

tenēm bija liela ziņkāre, kad 

pāvs varēs parādīt krāšņo asti, 

kā ari patika mīlīgie trusīši. Šajā 

saimniecībā apskatījām kazas, 

aitas, fazānus, trušus, murk-

šķus, kāzu baložus, ūdeles, 

pāvu, zosis, interesantas pīles, 

pundurvistas, un gaiļus, tīta-

rus kā arī irbītes. Turpat bija arī 

ugunskura vieta un nojume 

ar galdiem un soliņiem.   Tur 

mēs uzrīkojām pikniku cepot 

desiņas un ēdot līdzi paņem-

to ēdienu. Daži bērni  gribēja 

ilgāk uzturēties, jo ļoti patika 

dzīvnieciņi.

Paldies jāsaka eksotisko 

putnu saimniecības „Karlīnas” 

saimniekam par viesmīlību.

 Informāciju sagatavoja:
Vīpes pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāja 
 Maija Grundšteine

18.jūnijā Krustpils novada 

aktu zālē plkst. 11.00 notiks 

interesantās, praktiskās un 

saistošās matemātikas kon-

kursa „Gudrības pūce” fi nāls 

Krustpils novada skolu 5. un 

6. klašu skolēniem!

Aicināti piedalīties visi 

interesanto, praktisko un 

asprātīgo uzdevumu autori, 

kuri iesnieguši Vizmas skoli-

ņā mājas darbus un reģistrē-

jušies. Finālisti tiks īpaši uzai-

cināti, kopā ar vismaz vienu 

klases biedru līdzjutējos, kuri 

gatavi sniegt palīdzību un 

atbalstu fi nālistam jebkurā 

situācijā. Līdzjutēji aicināti 

ņemt līdzi plakātus un sauk-

ļus savējo atbalstam.

 No 8.–13. un 22.–27. 

jūlijam Vizmas skoliņā no-

tiks divu radošo darbnīcu 

nedēļas „Varavīksne 2019”. 

Pirmdiena – sarkanā – erudī-

cijas diena, otrdiena – oranži 

dzeltenā – krāsu diena, treš-

diena – zaļā – dabas diena, 

ceturtdiena – zili violetā 

– ceļojumu diena, piektdie-

na – varavīksnes diena. Dar-

bosimies no plkst. 11.00 līdz 

16.00 katru dienu ar tēju un 

līdzi paņemtām pusdienu 

maizītēm. Dienas dalības 

maksa 10 EUR, nedēļas 50 

EUR, vietu skaits ierobežots, 

materiāli darbam uz vietas, 

sīkāk ar katras dienas saturu 

var iepazīties Vizmas skoliņā 

piesakoties no 1. jūlija un sa-

maksājot dalības maksu!

Jēkabpils bērnu bibliotē-

kas telpās jūlija 3. nedēļā no-

tiks 5., 6. klašu matemātikas 

konkurss „Gudrības pūce”, 

pieteikties līdz 6. jūlijam 

Vizmas skoliņā un iemaksāt 

5 EUR dalības maksu, vietu 

skaits ierobežots.

No 3. maija Vizmas skoli-

ņā apskatāma Aīdas Ošiņas 

rokdarbu izstāde un iespēja 

iepazīties ar dažādiem pa-

raugiem, ieeja par ziedoju-

miem. Info 29717245. 

Informāciju sagatavoja:
Sertifi cēta privātprakses 
pedagoģe – matemātikā 

(maģistre), puzuru, 
suvenīru un mezglošanas 

programmās 
Vizma Lejiņa

 Vizmas skoliņā jūnijā un jūlijā! Vīpes pamatskolas „Lāčuki” 
iepazīst trušu un eksotisko putnu 
apskates saimniecību
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Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijā (RTA) ar pasāku-

mu „Starpaugstskolu erudīts 

2019” noslēdzās 2018./2019. 

studiju gada erudītu mara-

tons. Erudītu konkursā pie-

dalījās 10  komandas, pār-

stāvot: Valsts robežsardzes 

koledžu, Jēkabpils Valsts 

ģimnāziju, Jēkabpils 3. vidus-

skolu, Kaunatas vidusskolu, 

Rēzeknes Valsts poļu ģimnā-

ziju, Viļakas Valsts ģimnāziju, 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāziju, 

Pleskavas Valsts universitāti, 

Špoğu vidusskolu un Rēzek-

nes Tehnoloģiju akadēmiju.

Jēkabpils 3.vidusskolas ko-

mandu „Piesātinātais ogleklis” 

pārstāvēja Krustpils novada 

jaunieši – Anna   Fedulova, 

Arnita Džeriņa, Signe Berķe 

un Mārtiņš Martinsons.  Cīņa 

par erudītākās komandas 

titulu šogad bija ļoti sīva. Žū-

rija piešķīra divas otrās vietas 

un divas piektās vietas, jo šīm 

komandām punktu skaits 

bija vienāds.  Komanda „Pie-

sātinātais ogleklis” ieguva 5. 

vietu, bet uzvaru guva māji-

nieki – Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas komanda „EOSA”.  

Pasākuma noslēgumā visi 

komandas dalībnieki atzina: 

„Emocijas Rēzeknē bija lielis-

kas, ļoti draudzīga atmosfēra 

un jauniešiem saistoši uzde-

vumi. Izcili sadalīti jautājumi 

kategorijās, par personībām, 

mūziku, fi lmām, fi ziku, loģi-

ku u.c. Ar prieku atkārtotu šo 

pieredzi.”

 Informāciju sagatavoja:
Anna Fedulova

Jēkabpils 3.vidusskolas 11.b 
klases skolniece

 Foto: Māris Justs

Šī gada 3.maijā Krustpils 

pamatskolā norisinājās kon-

kurss „Gudrs, vēl gudrāks”. Tajā 

piedalījās 5.–9. klašu skolēni.

Konkursu vadīja skolotā-

jas Inna Kokmane un Dace 

Miezīte. Konkurss bija sadalīts 

piecos blokos jeb sadaļās: pir-

mais – ģeogrāfi ja, otrais – kul-

tūra, trešais – cilvēks, cetur tais 

– vietas, piektais – tradīcijas.

Katrā klašu grupā tika izvē-

lēti trīs skolēni, kuri ar balsoša-

nas pults palīdzību atzīmēja 

pareizās atbildes. Pārējiem 

klašu skolēniem tika iedotas 

kartītes ar burtiem A,B,C.  Kat-

ra bloka beigās skolēni varēja 

atbildēt uz papildus jautāju-

miem par tēmām, lai savai 

klases grupai nopelnītu papil-

dus punktus.

Konkursa starplaikos klāt-

esošos priecēja 5.–9. klašu ko-

ris, kas izpildīja grupas “Favo-

rīts” dziesmu „Tā es tevi mīlē-

šu”. Tāpat uzstājās arī 4. klases 

skolnieks Edmunds Maļcevs 

ar dziesmu ‘’Dzimis Latvijā”.

Konkursa noslēgumā tika 

noskaidrots, ka 1. vietu ieguva 

9. klase, 2. vietu – 6. klase, sa-

vukārt 3. vietu – 5. klase.

Informāciju sagatavoja:  
9. klases skolniece 

Signe Vīksne

Mācību gada noslēgumā 

Krustpils pamatskolā, skolu 

programmas „Dzīvei gatavs” 

ietvaros, norisinājās divas 

vieslekcijas, kuru laikā 6.klases 

skolēni apguva pamatpras-

mes elektrodrošībā un iegu-

va pamatzināšanas veselīgu, 

garšīgu maltīšu gatavošanā.

Pirmajā lekcijā pie skolē-

niem viesojās pārstāve no 

uzņēmuma „Sadales tīkls”, kas 

jauniešiem stāstīja par elek-

trodrošību. Tika demonstrēta 

fi lma, pēc kuras sk olēniem 

vajadzēja secināt, ko no fi lmā 

redzētā vēl nav zinājuši. Tāpat 

skolēni pildīja darba lapas, 

kurās bija gan jāizsaka savs 

viedoklis, gan, skatoties pēc 

fotogrāfi jām, jāuzraksta parei-

za rīcība utt. Tika arī diskutēts 

par eletronegadījumiem un 

to novēršanu.

Savukārt otrajā lekcijā skolā 

viesojās „Rimi” veselīgas ēša-

nas kustības „Aikāgaršo” šefpa-

vārs Normunds Baranovskis, 

kurš vadīja nodarbību „Gatavo 

veselīgi un ar prieku”. Skolēni 

iejutās šefpavāru lomā, gata-

vojot veselīgus svaigos salā-

tus, bet saldajā – saldējumu 

ar bezē un augļiem.

Paralēli ēdiena gatavoša-

nai N. Baranovskis skolēniem 

stāstīja kā izvēlēties veselīgus 

produktus un uzsvēra, ka ne-

vajag baidīties izmēģināt jau-

nus ēdienus. „Veselīgs ir gar-

šīgs un garšīgs ir veselīgs,” sa-

cīja N. Baranovskis, „Galvenais 

ir nebaidīties pamēģināt un 

nogaršot, lai tiešām zinātu vai 

tas ir tas, kas jums negaršos.”

Informācijai, no skolu prog-

rammas „Dzīvei gatavs” mā-

jaslapas: „Skolu programma 

„Dzīvei gatavs” ir atbalsts sko-

lotājiem un palīgs skolēniem 

dažādu mācību priekšmetu 

apguvē, lai gūtu izpratni par 

skolā apgūstamo zināšanu un 

prasmju pielietojumu dzīvē.

Dažādu nozaru uzņēmu-

mu un iestāžu eksperti vies-

lekcijā vai uzņēmuma/iestā-

des apmeklējuma ekskursijas 

ietvaros sniegs priekšstatu, kā 

viņa jomas profesijās un si-

tuācijās tiek izmantotas skolā 

apgūstamās zināšanas.”

 Informāciju sagatavoja: 
J.Iie

Vīpes pamatskolā 9.maijā 

svinēja Māmiņdienu. Sko-

lēni šim pasākumam bija 

gatavojušies jau iepriekš, 

māmiņām gatavojot da-

žādus, radošus un skaistus 

apsveikumus svētkos, mā-

cījās pantiņus, dziesmas un 

iestudēja lugu.

Māmiņdienas koncerts 

notika mīļā, sirsnīgā gai-

sotnē. Koncertā piedalījās 

pirmsskolas grupiņa ”Lā-

čuki” un skolēni no 1. – 6. 

klasei.

Paldies, visiem, kas pieda-

lījās šajā jaukajā koncertā. 

Mīļās māmiņas, paldies par 

pacietību un lielo darbu, ko 

ieguldāt savās atvasēs!

Informāciju sagatavoja: 
Skolotāja Liene Upeniece

Kā jau katru gadu, arī šogad 

tika aizvadīti Pēdējā zvana 

svētki Krustpils pamatskolā, 

kad 9. klases dodas uz pēdējo 

mācību stundu pamatskolā.

Šogad Pēdējā zvana svētki 

tika svinēti 17. maijā. Svinīgo 

pasākumu vadīja 8. klases 

skolēni Sindija Batarāga un 

Endijs Drešļuks. Skaistas me-

lodijas pavadījumā 9. klase 

ieradās zālē un ieņēma savas 

sēdvietas. Pasākums šogad 

atšķīrās ar īpašu tēmu.

„Ideja radās gandrīz uz-

reiz, kāds būtu tas pasākums. 

Diezgan ātri uzrakstījām  sce-

nāriju, izveidojām skaistas de-

korācijas, vienojāmies par to, 

kurš vadīs pasākumu. Šī gada 

9. klase mums ļoti patīk, tādēļ 

centāmies sagādāt visu labā-

ko,„  stāsta 8. klases skolniece 

Valērija Konstantinova.

Pirms pasākuma 9. klases 

skolēniem bija uzdevums 

sameklēt desmit dažādus 

apavu pārus – istabas čības, 

kedas, balles kurpes zēniem 

un meitenēm, pludmales 

čības, šņorzābaki, pirmklas-

nieka kurpes, krokši, saplēstas 

kurpes, pastalas – un izdomāt 

tiem interesantu pielieto-

jumu.   Katras klases priekš-

nesums bija saistīts ar kādu 

kurpju pāri.

Mīļi sveica 1. klase, dziedot 

aizkustinošu dziesmu, kopā ar 

9. klases sākumskolas skolotā-

ju Inesi Graudumu. Atraktīvu 

priekšnesumu dāvāja 2.klase, 

aicinot dejot. Arī pārējās klases 

bija ļoti pacentušās, lai ieprieci-

nātu topošos absolventus.

Pasākuma nobeigumā 

vārds tika dots 9. klasei. Ar 

skaistu uzrunu 9. klase pre-

zentēja sagatavoto īsfi lmu par 

Pēdējā zvana svētkiem. Vēlāk 

viņi sacīja paldies katram sko-

las darbiniekam par atbalstu, 

palīdzību un sapratni.

Pasākuma noslēgumā, 

1. kla ses skolēni,   ieskandi-

not zvanu uz pēdējo mācī-

bu stundu, pavadīja 9. klasi 

uz ēdamzāli, kur vēlāk notika 

mīļa un jauka pasēdēšana ar 

skolotājiem, kavējoties atmi-

ņās par pavadīto laiku skolā.

 Informāciju sagatavoja:
Sjuzanna Sileviča
9.klases skolniece

Ar moto „Uzvar darī-

tājs!”    no 7. Līdz 10. maijam 

Ķīpsalas izstāžu centrā norisi-

nājās gada vērienīgākais no-

tikums profesionālajā izglītī-

bā Latvijā – nacionālais jau-

no profesionāļu meistarības 

konkurss  „SkillsLatvia  2019”, 

kuru organizē Valsts izglītības 

attīstības aģentūra (VIAA).

Šogad 19 prasmju kon-

kursos savas iemaņas pār-

baudīja un par medaļām 

sacentās 129 konkursanti no 

34 profesionālajām izglītības 

iestādēm. Jēkabpils Agrobiz-

nesa koledžu tajā pārstāvēja 

audzēkņi, kas pusfi nālā bija 

izcīnījuši tiesības piedalīties 

konkursa fi nālā – viens no 

tiem biju es, Rolands Laguns, 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas Multimediju dizaina 3. 

kursa audzēknis. 

Pirmajā dienā tika svinīgi 

atklāts konkurss, ar uzrunām 

un sveiciena priekšnesu-

miem konkursa dalībnie-

kiem. Tā pat tika izlozētas 

savas darba vietas, tikām 

iepazīstināti ar darba ins-

truktāžām un iekārtojāmies 

viesnīcā, kurā kopā ar citiem 

konkursa dalībniekiem dzī-

vojām visas konkursa dienas.

Otrajā un trešajā konkursa 

dienā norisinājās prasmju 

konkursi. 129 konkursanti 

ķērās pie darba, cīnoties par 

medaļām galdniecības, tēr-

pu dizaina, restorānu servisa, 

web lapu izstrādes, un vēl 

daudzās citās jomās. Es kopā 

ar 6 citu profesionālo skolu 

audzēkņiem cīnījos Grafi kas 

dizaina jomā. Uzdevums 

divu dienu laikā, dienā strā-

dājot 7 stundas dienā, bija iz-

veidot stenda stāvkaroga di-

zainu, bukletu, slēpju dizainu 

un transformācijas shēmas 

dizainu bērnu koka velosi-

pēdu fi rmai, ievērojot, dotās 

prasības un noteikumus. Uz-

devums nobija viegls, jo sva-

rīgākais bija iekļauties laikā, 

par spīti saspringtajiem dar-

ba apstākļiem. Pēc garajām 

konkursa darba stundām, 

visi dalībnieki pulcējās vies-

nīcā uz neformālu atpūtas 

vakaru.

Ceturtajā dienā sekoja no-

slēgums ar Izglītības minis-

tres Ilgas Šuplinskas uzrunu, 

priekšnesumiem un dalīb-

nieku apbalvošanu. Vēlos 

teikt paldies Datorgrafi kas 

skolotājai Dacei Vēverei, kura 

sagatavoja mani konkursam, 

papildināja gan manu, gan 

savu pieredzi Grafi kas di-

zainā. SkillsLatvia konkurss 

ļāva man pārbaudīt savas 

spējas, prasmes un izturības 

līmeni, jo šim konkursam ir 

nepieciešams zināt mazliet 

vairāk un padziļinātāk, nekā 

tiek macīts skolā. Šī bija lie-

liska iespēja papildināt savas 

prasmes un nodibināt jau-

nus kontaktus. 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Laguns, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledža 3.m 

kursa audzēknis
Foto: Jēkabpils agrobiznesa 

koledžas arhīvs 

Krustpils pamatskolas skolēni gatavo 
kopā ar „Rimi” šefpavāru un papildina 
zināšanas par elektrodrošību

Pēdējā zvana svētki Krustpils 
pamatskolā

Nacionālais jauno 
profesionāļu meistarības 
konkurss „SkillsLatvia 2019”

Krustpils pamatskolā norisinājies konkurss 
„Gudrs, vēl gudrāks”

Krustpils novada jauniešu komanda 
starp labākajām komandām 
„Starpaugstskolu erudītā 2019”

Mātes diena Vīpes pamatskolā
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MEŽ R

29. J NIJ  

SPORTA SV TKI

KULT RAS 
NAM

PLKST. 10.00

Nu Jūs ieburti viens otra 
gredzenā,
Dzīves zelta gredzenā 
slēgti.
Nu Jums kopīgas dienas 
un nedienas,
Pusnakts tumsa un 
saules lēkti.

Krustpils 
novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta 1 laulība. 
Sirsnīgi 
sveicam!

Caur mīlestību 
bērns
Jums, vecāki, ir 
dots.
Lai izaug gudrs, 
liels –
Tas Jūsu lepnums, 
gods.

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti  trīs 
jaundzimušie – viena 
meitene un divi zēni! 

Sveicam mazulīšus 
un viņa vecākus! 
Lai aug braši un 
laimīgi!

KONTAKTINFORMĀCIJA
Atašienes pagasts Ilona Zalāne – 

29424912, ilona.zalane@krustpils.lv

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

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

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

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

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

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās...

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

BLUMBERGS 
VOLDEMĀRS 
31.01.1927.– 04.05.2019. 

KRIŠTABĀNE MARIJA 
29.04.1924.– 06.05.2019. 

KRŪMIŅA AUSMA 
30.05.1929.– 10.05.2019. 

VUŠKĀNE MARIJA 
04.07.1930.– 14.05.2019. 

MEIKŠĀNE TAMĀRA 
24.03.1962.– 22.05.2019. 

DINGA JĀNIS 
08.06.1932.– 22.05.2019. 

FOITA ANASTASIJA 
09.01.1953.– 27.05.2019. 

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

13.JŪLIJS  VARIEŠU PAGASTA 
MEDŅOS LIEPENES SPORTA 
LAUKUMĀ 
„MEDŅU SPORTA DIENA”!
Jau no 9.30 Variešu pagasta ceļojošā kausa 
futbolā turnīrs. Sporta dienas gaita, sīkāka 
informācija un nolikums mājas lapā 
www.krustpils.lv! 
No 12.00 dažādas spor  skas un izklaides 
ak  vitātes un atrakcijas ģimenēm, komandām 
un ci  em interesen  em. Būs zolītes mačs! 
Būs virves vilkšana! Nāc un piedalies!  

KAPUSVĒTKI 
VARIEŠU PAGASTĀ 
22. jūnijs 
Silabebros 10.30, Trākšos 12.00

6. jūlijs 
Baltgalvjos 10.00, Rusuļos 11.30

20. jūlijs 
Antūžos 10.00, Bauros 11.30

Vides apsaimniekošanas 

uzņēmums SIA „Eco Baltia 

vide” sadarbībā AS „Latvijas 

Zaļais punkts” un veikaliem 

„top!” piedalās Vislatvijas 

„Stikla šķiratlonā”. Katram, 

kuram privātajā vai lauku 

mājā sakrājušās izmantotas 

un vairs nevajadzīgas stikla 

burkas vai pudeles, tagad 

ir iespēja tās bez maksas 

nodot savā dzīvesvietā. Visi 

projekta dalībnieki pieda-

līsies arī izlozē, kur varēs 

laimēt veikala „top!” dāvanu 

kartes.

Stikla pudeles un burkas 

Krustpils novadā plānots sa-

vākt 21. jūnijā! Pieteikšanās 

jau ir noslēgusies, taču, ja ir 

kādi jautājumi, lūgums raks-

tīt uz stikls@ecobaltiavide.lv

Lieliska iespēja ikvienam 

iedzīvotājam iztīrīt savas ga-

rāžas, šķūnīšus un pagrabus! 

Lieliska iespēja 
atbrīvoties no 
nevajadzīgajām 
stikla burkām 
un pudelēm 
sadarbībā ar 
SIA „Eco Baltia 
vide”


