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2017.gada 20.maijā pie 
Sūnu pamatskolas (Kūku ciems, 
Kūku pagasts, Krustpils novads) 
norisināsies ģimeņu sporta die-
na. Ģimeņu sporta diena, tā ir 
iespēja ģimenēm kopīgi pieda-
līties fiziskajās aktivitātēs – ve-
selīgi, mērķtiecīgi un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku!

Plkst.10.30 sāksim pulcē-
ties pie Sūnu pamatskolas, lai 
jau plkst.11.00 atklātu Ģimeņu 
sporta dienu.

Pasākuma pirmajā daļā plā-

nota atklāšana, svētku karoga 
pacelšana, iepazīšanās ar ko-
mandām. Dienas laikā, sportot 
gribētāji, varēs piedalīties ko-
mandu sacensībās un veselīgo 
uzkožu pagatavošanā. Dienas 
noslēgumā paredzēta koman-
du  apbalvošana. Pēc apbal-
vošanas  ikvienam būs iespēja 
izbaudīt braucienus ar moto 
kluba  “Patrioti” motocikliem. 

Ģimeņu sporta dienas noli-
kums pieejams www.krustpils.
lv

Aicinām apmeklēt 
ģimeņu sporta dienu

20.05.2017.
KRUSTPILS NOVADA

ĢIMEŅU SPORTA DIENAĢIMEŅU SPORTA DIENA
SŪNU PAMATSKOLAS TERITORIJĀ

PROGRAMMĀ:

10.30 reģistrēšanās
11.00 pasākuma atklāšana
11.30 komandu sacensības
14.00 veselīgo uzkodu gatavošana
15.00 apbalvošana

Piesaki savu komandu 

pa e-pastu: sunupsk@krustpils.lv 

vai personīgi pie Sūnu pamatskolas vadības

Sporta dienas nolikums atrodams pašvaldības mājas lapā 

www.krustpils.lv

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/012 "Veselības veicināšanas 

un slimību profi lakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem" ietvaros. 

Projekts tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Iesniedz savu ideju Latvijas 
simtgadei!
Krustpils novada pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju 
piedalīties Latvijas simtgades svinību organizēšanā mūsu novadā. 
Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts iesūtīt savu ideju par kādu pasākumu, 
kādu aktivitāti, vai kādu sen sapņotu ieceri, ko Krustpils novads varētu 
realizēt gaidot Latvijas simtgadi.
Idejas aicinām iesūtīt brīvā formā Krustpils novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciālistei Ievai Lapiņai līdz 10. 
aprīlim uz e- pastu: ieva. lapina@krustpils.lv vai arī 
iesniegt klātienē Krustpils novada pašvaldībā, Jēkabpilī, 
Rīgas ielā 150a (23. kabinetā).  
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 Noslēdzies Krustpils novada nevals  sko organizāciju 2017.
gada projektu konkurss. Konkursam  ka iesnieg   23 projek   un 
fi nansiālais atbalsts  ks sniegts 11 projek  em.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Lapiņa, Krustpils novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprinātie projekti: 
Biedrības nosaukums Projekta nosaukums

1. Kopienas iniciatīvu 
atbalsta biedrība „Dzirn-
akmens”

Brīvdabas skatuves izveidošana Vīpes 

pagastā 

2. Aloksnīte Ceļojums laikā un telpā

3. InSpe Galda spēļu bibliotēka Kūkās

4. Monsinjora Pētera Vil-
cāna piemiņas fonds

”Sakārtosim vidi pirms svētkiem!” 

5. Silta Sirds ‘’Dzirkaļu pilskalna’’ avotiņa– akas 

atjaunošana un norādes izvietošana

6. Daugavas Pārupieši Atceramies Krustpils novada Lāčplēšus” 

7. Ungurmuiža Pūču mājas izveide Pūču takā

8. InSpe Aktīvs un veselīgs dzīvesveids 

vecumdienās

9. Aloksnīte Gadsimts pūra lādē

10. Jāna Āboliņa sporta 
klubs

Kvalitatīvas inventāra bāzes 

nodrošināšana sieviešu fi tnesa 

treniņiem Zīlānu ciemā

11. Liepene Futbola treniņu inventārs Krustpils 

novadā

1. Šī gada 21. martā Zivju fon-
da padomes sēdē pasākumā “Zivju 
resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdens-
tilpēs, kurās zvejas tiesības pie-
der valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā 
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana” tika saņemts fi nan-
siālais atbalsts četriem Krustpils 
novada pašvaldības iesniegtajiem 
projektiem par zivju resursu pa-
vairošanu dabiskajās ūdenstilpēs. 
Projektu ietvaros šogad tiks laisti 
18 100 gab. līdaku mazuļi. 

• Projekta Nr.2.32. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils nova-

da Ildzenieku ezerā 2017. gadā” 

kopsumma EUR 786.50, Zivju 
fonda fi nansējums – EUR 669.24, 
pašvaldības līdzfi nansējums – EUR 
117.26. Ar šī fi nansējuma palīdzību 
ezers tiks papildināts ar 2600 gab. 
līdaku mazuļiem.

• Projekta Nr. 2.33. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils no-

vada Baltezerā (Timsmales eze-

rā) 2017. gadā” kopsumma EUR 
1361.25, Zivju fonda fi nansējums 
– EUR 1158.30, pašvaldības līdz-
fi nansējums – EUR 202.95. Ar šī 
fi nansējuma palīdzību ezers tiks 
papildināts ar 4500 gab. līdaku 
mazuļiem.

• Projekta Nr. 2.34. „Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils nova-

da Marinzejas ezerā 2017. gadā” 
kopsumma EUR 1815.00, Zivju 
fonda fi nansējums – EUR 1499.30, 
pašvaldības līdzfi nansējums – EUR 
315.70. Ar šī fi nansējuma palīdzību 
ezers tiks papildināts ar 6000 gab. 
līdaku mazuļiem.

• Projekta Nr. 2.35. “Līdaku 

mazuļu ielaišana Krustpils nova-

da Laukezerā 2017. gadā” kop-
summa ir EUR 1512.50, Zivju fon-
da fi nansējums – EUR 1287.00 un 
pašvaldības līdzfi nansējums EUR 
225.50. Ar šī fi nansējuma palīdzību 
ezers tiks papildināts ar 5000 gab. 
līdaku mazuļiem.

Projekta ietvaros tiks veikts ziv-
ju mazuļu iegādes iepirkums atbil-
stoši publisko iepirkumu likumam. 
Visus projektus plānots realizēt līdz 
2017. gada 31.oktobrim. 

2. Šī gada 20. aprīlī Zivju fonda 
padomes sēdē pasākumā “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumi, ko 
veic valsts iestādes vai pašvaldības, 
kuru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība (izņemot attiecīgās 
institūcijas kārtējos izdevumus)” 
tika saņemts fi nansiālais atbalsts 
Krustpils novada pašvaldības ie-
sniegtajam projektam par zivju re-
sursu aizsardzību Krustpils novada 
dabiskajās ūdenstilpēs. 

• Projekta Nr. 1.4. “Zivju resur-

su aizsardzība Krustpils novada 

ūdenstilpēs 2017. gadā” mērķis 
pilnveidot Krustpils novada rīcībā 
esošā materiāltehniskā nodrošinā-
juma bāzi, uzlabojot zivju resursu 
aizsardzības pasākumu veikšanu 
Krustpils novada ūdenstilpēs. Lai 
turpinātu uzlabot zivju resursu 
aizsardzības pasākumus novada 

ūdenstilpēs, šogad Krustpils nova-
da pašvaldība ar Zivju fonda fi nan-
siālu atbalstu un savu līdzfi nansē-
jumu projekta ietvaros iegādāsies 
stiklaplastu laivu, laivas motoru un 
eholoti. Stiklaplasta laiva viegli slīd 
pa ūdens virsmu gan to airējot, gan 
traucoties ar motoru, laivas motors 
ir viegli pārvietojams motors ar ze-
mām ekspluatācijas izmaksām un 
zemu degvielas patēriņu, savukārt 
jaunā LOWRANCE HDS 7 KARBO-
NE 3D eholote ir aprīkota ar aug-
stas izšķirtspējas ekrānu. Šim ekrā-
nam ir spēcīga LED izgaismošana 
un paplašināts apskata leņķis. Jau-
nais ekrāna pārklājums nodrošina 
skaidru attēlu praktiski no jebkura 
skatu punkta, tas sniedz vislabāko 
iespējamo attēlu ar pilnīgu infor-
māciju par zivīm un struktūru tieši 
zem laivas un tās sānos.

 Ar iegādāto aprīkojumu Vides 
un civilās aizsardzības dienesta 
darbinieki spēs kvalitatīvāk veikt 
zivju resursu aizsardzības pasā-
kumus vienlaicīgi visos ezeros, 
nodrošinot novada ūdenstilpju 
pastiprinātu kontroli un uzraudzī-
bu ikdienā, kā arī pastiprinātu uz-
raudzību Baļotes ezerā.

Projekta kopsumma ir EUR 
4709,00 Zivju fonda fi nansējums – 
EUR 3482.06 un pašvaldības līdzfi -
nansējums EUR 1226.94. 

Projektu Nr. 1.4. “Zivju resur-
su aizsardzība Krustpils novada 
ūdenstilpēs 2017. gadā” plānots 
realizēt līdz 2017. gada 31. oktob-
rim.

Attīstības nodaļas  Projektu koordi-

natore Tamāra Latiševa, 27804081, 

tamara.latiseva@krustpils.lv 

Krustpils novada pašvaldī-
ba 17.martā ir parakstījusi vie-
nošanos ar Centrālo fi nanšu un 
līgumu aģentūru par projekta 
9.2.4.2/16/I/012 „Veselības veici-
nāšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Krustpils novada iedzī-
votājiem” īstenošanu. Turpmākos 
trīs gadus Krustpils novada iedzī-
votājiem būs iespēja iesaistīties 
dažādos veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses pasākumos, 
kurus īstenos pašvaldība, izmanto-
jot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un 
valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. 

Projekta „Veselības veicināša-
nas un slimību profi lakses pasā-
kumi Krustpils novada iedzīvotā-
jiem” mērķis ir uzlabot veselības 

veicināšanas un slimību profi -
lakses pakalpojumu pieejamību 
Krustpils novada iedzīvotājiem, 
īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riska pakļau-
tajiem iedzīvotājiem. Projekta ie-
tvaros plānots īstenot pasākumus 
Krustpils novada iedzīvotājiem 
fi zisko aktivitāšu intensitātes pa-
augstināšanā, veselīga un piln-
vērtīga uztura idejas attīstīšanā, 
atkarību izraisošo vielu lietošanas 
samazināšanā un veselīga dzīves 
veida nostiprināšanā. 

Aktivitātes, kurās plānots iesais-
tīt vairāk nekā 1200 iedzīvotājus, 
norisināsies visā Krustpils novada 
teritorijā. Tiks rīkotas lekcijas par 
veselīgu uzturu, garīgo veselību 

un atkarību mazināšanu, organizē-
ti dažādi aktīvās atpūtas pasākumi 
(volejbola turnīrs, ģimenes sporta 
diena, u.c.) un fi ziskās aktivitātes 
nodarbības (nūjošana, vingrošana, 
peldēšana, u.c.). Novada iedzīvotā-
jiem būs iespēja piedalīties veselī-
ga uztura praktiskajās apmācībās, 
bet bērniem un jauniešiem tiks 
organizētas dažādas nometnes. 
Realizējot šo projektu, pašvaldība 
vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai pa-
radumu maiņai.

Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas ir 78 778,00 eiro. No tām 
85% jeb 66 961,30 eiro ir ESF līdzfi -
nansējums, bet 15% jeb 11 816,70 
– valsts budžeta līdzekļi.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi 

aktualitātēm un plānotajiem pasā-
kumiem, kas tiks publicēti pašval-
dības mājaslapā www.krustpils.
lv un laikrakstā “Krustpils novad-
nieks”.

Projekts 9.2.4.2/16/I/012 „Vese-
lības veicināšanas un slimību pro-
fi lakses pasākumi Krustpils novada 
iedzīvotājiem norisinās darbības 
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 9.2.4. specifi skā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieejamību vese-
lības veicināšanas un slimību pro-

fi lakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profi laksei” 
ietvaros. Projekts tiek fi nansēts no 
Eiropas Sociālā fonda un valsts bu-
džeta līdzekļiem.

I nformāciju sagatavoja:

Inga Rubene, 

Krustpils novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja

Krustpils novada pašvaldība ir 
īstenojusi Lauku atbalsta dienes-
ta apstiprināto projektu Nr.16–

05–AL24–A019.2202–000005 

“Jauniešu aktīvās atpūtas lau-

kuma izveide Krustpils novada 

Vīpes ciemā”. Projekta ietvaros 
tika iegādāts futbola spēles ap-
rīkojuma komplekts – 2 futbola 
vārti, 2 tīkli futbola vārtiem, 6 
futbola bumbas un tika uzstādīti 
5 soliņi. Jauniešu aktīvās atpūtas 
vietas izveidošana Vīpes ciemā, 
radīs iespēju pašvaldības jau-
niešiem pavadīt savu brīvo laiku 
mūsdienīgā un labiekārtotā at-
pūtas laukumā, nodarbojoties ar 
sporta aktivitātēm. Tas veicinās 
Vīpes ciema jauniešu un citu ap-
meklētāju veselīga dzīvesveida 

attīstību un labu vispārējo fi zis-
ko sagatavotību. Par kārtību ak-
tīvās atpūtas laukumā rūpēsies 
Vīpes pagasta pārvalde, tomēr 
saglabāt jaunizveidoto laukumu 
skaistu un kārtīgu pēc iespējas 
ilgāk var tikai paši iedzīvotāji! 

Futbola spēles aprīkojuma 
komplektu piegādāja SIA “Vek-
trum” un soliņus uzstādīja SIA 
“MK Dizains”. Projekta kopējās 
izmaksas ir EUR 3215.20, no 
tiem ELFLA fonda fi nansējums 
ir EUR 2893.68 un pašvaldības 
līdzfi nansējums sastāda EUR 
321.52.

Attīstības nodaļas projektu 

koordinatore 

Tamāra Latiševa, tamara.

latiseva@krustpils.lv

Krustpils novada 2017. gada NVO 
projektu konkursā apstiprināti 
11 projekti 

Pašvaldība iesaistīs iedzīvotājus veselības veicināšanas pasākumos

Krustpils novada pašvaldība ar Zivju fonda fi nansiālu 
atbalstu un savu līdzfi nansējumu 2017. gadā īstenos zivju 
resursu pavairošanas un aizsardzības projektus

Krustpils novada pašvaldība īstenoja 
Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr.16–05–AL24–A019.2202–000005 
“Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide 
Krustpils novada Vīpes ciemā”

No šā gada 11. aprīļa sākas 
pieteikšanās platību maksāju-
miem. Lauksaimnieki tiem var 
pieteikties līdz šā gada 22.mai-
jam, iesniedzot Vienoto iesnie-
gumu LAD Elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā 
diena, kad atbalsta maksāju-
miem varēs pieteikties ar kavē-
juma sankciju, ir 15.jūnijs.

Lai sniegtu atbalstu tiem 
lauksaimniekiem, kuriem nav 
pieejams dators ar interneta pie-
slēgumu vai nav nepieciešamo 

datorprasmju, LAD platību mak-
sājumu iesniegumu pieņemša-
nas laikā organizē klātienes kon-
sultācijas un palīdz aizpildīt ie-
sniegumus elektroniski daudzos 
pagastu centros. Informāciju par 
klātienes konsultāciju laikiem 
un norises vietām var lasīt LAD 
mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās 
platību maksājumiem elektro-
niski”.

2017.gadā ir vairākas izmai-
ņas platību maksājumu saņem-
šanai. Par tām var lasīt elek-

troniskā informatīvā materiālā 
“Informatīvais materiāls platību 
maksājumu saņemšanai 2017.
gadā”.

LAD atgādina, ka vienlaikus 
ar pieteikšanos platību maksā-
jumiem no 11.aprīļa var pieteik-
ties dīzeļdegvielas, kam piemē-
ro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi, saņemšanai. Atšķiras pie-
teikšanās beigu termiņš – pēdē-
jā diena degvielas pieteikumiem 
ir 1.jūnijs.
Turpinājums 8. lpp. »»»

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
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Draugi, vai Jūs kādreiz pievēr-
šat uzmanību cilvēka izskatam, 
kurš aizņemts ar savu iecienītāko 
nodarbi? Viņš ir koncentrēts, ne-
redz neko apkārt, un visa pasaule 
tajā brīdi ir pārstājusi eksistēt. Tā 
notiek, ja bērns, jaunietis vai pie-
augušais lasa interesantu grāma-
tu. Jo lasīšana ir visaizraujošākā 
nodarbe. Iztēle aiznes lasītāju no-
slēpumainajā pasaulē un liek dzī-
vot kopā ar grāmatu varoņiem.

Kūku bibliotēka piedāvā Krust-
pils novada iedzīvotājiem iemūži-
nāt lasīšanas prieku fotomirkļos 
un piedalīties fotokonkursā. No-
bildējiet savus draugus, brāļus, 
māsas, vecākus, vecvecākus vai 
sevi šajā aizraujošajā nodarbē.

NOLIKUMS
1. Fotokonkursu organizē: 

Kūku bibliotēka.
2. Fotokonkursa mērķis: Foto 

mirklī atspoguļot lasīšanu, kā pa-
tīkamu un interesantu nodarbi 
un sava brīvā laika pavadīšanas 
veidu.

3. Dalībnieki: Piedalīties var 
ikviens Krustpils novada iedzīvo-
tājs, saskaņā ar šī Nolikuma no-
teikumiem.

4. Prasības iesniedzamajām 
fotogrāfi jām:

4.1.Konkursam iesniedzamas 
kvalitatīvas digitālā formāta fo-
togrāfi jas, kuras raksturo lasīša-
nas paradumus;

4.2.Faila formāts JPG;
4.3.Katrs dalībnieks drīkst ie-

sniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfi jas;
4.4.Konkursa dalībnieks var 

brīvi izvēlēties foto kompozīciju 
pēc saviem ieskatiem;

4.5.Fotogrāfi jai ir jābūt oriģi-
nālai, tā nedrīkst būt lejuplādēta 
no interneta resursiem.

5. Fotogrāfi ju iesniegšana:
5.1.Fotogrāfi jas iesniedzamas 

digitālā formātā, nosūtot uz e-
pastu: kuku.biblioteka@krustpils.
lv

5.2.Fotogrāfi jas iesniedzamas 
līdz 2017. gada 31.maijam (ie-
skaitot).

5.3.Pie fotogrāfi jas obligāti jā-
norāda fotogrāfi jas nosaukums, 
autora vārds, uzvārds, tālruņa 
numurs.

6. Fotogrāfi ju vērtēšana:
6.1.Fotogrāfi jas vērtēs portāla 

Draugiem.lv Kūku bibliotēkas la-
pas apmeklētāji, balsojot portālā 
(http://www.draugiem.lv/kuku.
biblioteka/) no 2017.gada 1.jūni-
ja līdz 15.jūnijam (ieskaitot).

6.2.Konkursa uzvarētāji tiks 

paziņoti 2017.gada 16.jūnijā 
Krustpils novada mājās lapā un 
portāla Draugiem.lv Kūku biblio-
tēkas lapā.

7. Trīs konkursa dalībnieki, 
kuri būs saņēmuši visvairāk bal-
sis, saņems balvas. Balvas tiks 
pasniegtas 2017. gada 17. jūnijā 
Kūku bibliotēkas organizētajā 
pasākumā.

8. Foto nedrīkst saturēt ne-
cenzētu saturu, kas pārkāpj sa-
biedriskās / ētiskās normas, vai 
ir pretrunā ar LR likumiem. Kūku 
bibliotēka patur visas tiesības iz-
vērtēt satura kvalitāti un atbilstī-
bu konkursam. Kūku bibliotēkai 
ir tiesības nepublicēt foto, ja tas 
neatbilst konkursa noteikumiem 
un izslēgt dalībnieku no konkur-
sa, ja tiek konstatēti pārkāpumi.

9. Ja foto materiāls, kuru kon-
kursa dalībnieks iesūtījis konkur-
sam tiek apstiprināts un publicēts 
konkursā, tad tas nokļūst Kūku 
bibliotēkas īpašumā un Kūku 
bibliotēkai ir tiesības to turpmāk 
izmantot bez iepriekšējas saska-
ņošanas, norādot atsauci uz auto-
ru. 10. Iesniedzot fotogrāfi jas kon-
kursam “Lasītprieks fotomirkļos”, 
fotogrāfi ju autors piekrīt visiem 
nolikuma nosacījumiem.

24.aprīlī Krustpils novada 
pašvaldības administrācijas ēkā 
norisinājās biedrības “Latvijas Jau-
natnes padome” iniciatīva “Vēlies 
vēlēt”. Pasākuma mērķis bija  vei-
cināt jauniešu informētības līme-
ņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā 
paaugstināšanu, veicināt jauniešu 
līdzdalību vēlēšanās, lai perspektī-
vā novada, valsts un Eiropas līme-
nī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas 
ir atbilstoši jauniešu interesēm. 
Iniciatīvas laikā tika   runāts par 
jautājumiem, kas ir saistīti ar gai-
dāmajām pašvaldību vēlēšanām 
un   īpaši tika uzsvērts   ikviena 
balsstiesīgā jaunieša īpašo nozīmi 
piedaloties vēlēšanās. Pasākumā 
piedalījās jaunieši no Krustpils, Jē-
kabpils un Salas novadiem. 

Angelīna Smirnova
Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Jaunieši diskutē 
par jautājumiem, 
kas ir saistīti 
ar gaidāmajām 
pašvaldību 
vēlēšanām 
iniciatīvā 
“Vēlies vēlēt”

Fotokonkurss 
„Lasītprieks fotomirkļos”

2018.gadā Latvija svinēs svi-
nēs savu simto dzimšanas dienu 
un gatavojoties šim pasākumam, 
Krustpils novada pašvaldība un 
biedrība "Daugavas Pārupieši" 
aicināja ikvienu dabas un aktīvās 
atpūtas cienītāju piedalīties Latvi-
jas simtgadei veltītā pārgājienā, lai 
kopīgā piedzīvojumā jaunatklātu 
kādu vēl neiepazītu mūsu novada 
stūrīti.

6.maijā pie brīvdienu mājas 
“Namiķis” pulcējās 18 komandas, 
lai pārvietojoties kājām (soļojot 
vai skrienot) veiktu 30 kilomet-
rus un 10 kilometrus garās trases. 
Pārgājiena dalībnieki nesacentās 
savā starpā, taču pārgājiena trasē 
pavadītais laiks tiks fi ksēts, un 30 
kilometru maršruts bija nopietns 
izaicinājums ikvienam tā dalībnie-
kam. 30 kilometru maršruts bija 

jāveic 7 stundu laikā, 
bet 10 km maršruts – 2 stundu 
laikā. Laiks mūs arī īpaši lutināja, 
tāpēc pārgājiens bija patiešām iz-
devies. Pārgājiena noslēgumā visi 
dalībnieki saņēma sertifi kātus un 
piemiņas nozīmītes.

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Uz Latvijas simtgades pārgājienu pulcējās vairāk 
nekā 100 dalībnieki

30 kilometru maršruta 

komandu rezultāti:

1. KROKUS 2:47:50
2. RADŽU RAZBAINIEKI 2:59:22
3. PIECI EZERI 3:46:16
4. ČETRI VILKI 4:05:25
5. JAUNSARGI 4:10:42
6. UGUNSDZĒSĒJI 4:14:35
7. K–14 4:21:41
8. NO KASTES 4:30:14
9. KAIMIŅI 4:35:02
10. ŠURPU TURPU 4:37:11
11. MONOLĪTS 4:41:35
12. NOKLĪDUŠIE MEDNIEKI 
5:04:10
13. VISNEGODĪGĀKĀ 
KOMANDA 5:37:06
14. SPĪTNIEKI 5:42:50

10 km maršruta 

komandu rezultāti:

1. SAVIEŠI 1:49:40
2. VIZBULĪTES 1:56:48
3. EPE 2:03:50
4. TEICĀNI 3:23:30

FOTOKONKURSSFOTOKONKURSS
"LASĪTPRIEKS FOTOMIRKĻOS""LASĪTPRIEKS FOTOMIRKĻOS"

Darbu iesniegšana kokursam 
no 2. līdz 31. maijam

FOTO TEMATIKA

Viss par un ap lasīšanu

Konkursu organizē: Kūku bibliotēka
Pirms piedalies – izlasi nolikumu!
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Taku skrējienu seriāla “Stirnu 
buks” pirmā posma taku sacen-
sību dalībniekus 15.aprīlī ieveda 
īpaši aizsargājamā dabas teritori-
jā “Ogres Zilie kalni”. Dabas par-
ka teritorijas lielāko daļu aizņem 
Latvijā ļoti rets biotops – skujko-
ku meži uz osiem. Osi ir kūstošu 
ledāju ietekmē radušās grants un 
smilts kalnu grēdas, kas vidēji ir 
5–10m augstas, ar izteikti stāvām 
malām un paceļas virs apkārtē-
jās teritorijas. Osus veido ledāja 
kušanas ūdeņu nestie nogulumi. 
Tātad – bija gan, kur izskrieties, 
gan – kur uzrāpties! Zilo kalnu 
nosaukums, visticamāk, iegūts 

no osiem raksturīgajiem 
skujkoku mežiem, uz kuriem 
no osu grēdas virsotnēm 
raugoties ir zilgana nokrāsa. 
Interesanti, ka kompleksa 
austrumu daļā Ogres pilsē-
tas teritorijā atrodas Valsts 
nozīmes aizsargājamais 
pilskalns “Zilais kalns – pils-
kalns”, kurš paceļas 27 metrus 
virs apkārtnes. 

Krustpils novada komanda 
“KROKUS” atklāja jauno skrieša-
nas sezonu Ogrē , kopā ar aptu-
veni 3000 dalībnieku no dažā-
dām valstīm. VISĀS DISTANCĒS 
– Zaķa , Buku ,Lūšu – iegūstot ie-

skaites punktus , iegūstot 22.vie-
tu komandai no 43 startējušām 
komandām. Vislabāk veicās Pē-
terim Lazdiņam Zaķu distancē 
, – 2. vieta savā grupā. Zaķu dis-
tanci 11 km garumā pieveica Ieva 
Rogāle, fi nišējot 125.vietā un Ilze 
Tomiņa–Stare – 348. vietā savā 

vecuma grupā. Ogrē šo dis-
tanci kopumā veica 1128 
dalībnieki! Iespaidīgo dalīb-
nieku statistiku skatot Buku 
distancē, kas bija aptuveni 
19 km gara, kurā bija jā-
pieveic iespaidīgas kāpnes, 
stāvs kāpums pirmsfi niša 
kilometrā , mūsējo rezultāti: 
Aija Rogāle- 15.vieta grupā, 
Juris Grodnis– 12.vieta savā 
grupā , kopumā Ogrē fi ni-
šējuši 533 Stirnu buki! Zilo 
kalnu Lūšu kalnaino distan-
ci 27 km garumā skrēja Vla-
dislavs Aļehnovičs – 66.vie-
ta grupā , un Guntars Siliņš 
– 53.vieta sava vecuma 
grupā. 294 Lūši Ogrē tika 
līdz fi nišam. Bez minētām 
distancēm šajā meža taku 
skriešanas seriālā ir Susuri, 
Vāveres, īsākas distances, 

kas piemērotas bērniem, ka arī 
cilvēkiem, kas tikko uzsākuši no-
darboties ar veselīgām fi ziskām 
aktivitātēm. Nākamā kārta gan-
drīz tepat, kaimiņos, Smeceres 
silā 27. maijā jūs un mūs visus 
gaida! Taku skrējienu seriāla ot-
rais posms tā dalībniekus ieve-

dīs pašā Latvijas vidienē 
– Vidzemes augstienes 
teritorijā, kas ir augstākā 
Latvijas augstiene! Vēl 
pirms Stirnu buku skrē-
jiena– laba sagatavošanās 
aktivitāte – 30 km pārgā-
jiens– skrējiens ar startu 
pie Namiķa ezera, kas tiek 
rīkots tepat, pie mums, 
Krustpils novadā!

Mūsu komandā ir drau-
dzīgs komandas gars, vie-
nojoša mīlestība uz sportu, 
mēs vēlamies visiem līdz-
cilvēkiem atgādināt, – re-
gulāras fi ziskas aktivitātes 
spēj aizstāt ārstus , zāles, 
spēj uzlabot veselības stā-
vokli. Ieelpojot skujkoku 
meža gaisu, paskrienot vai 
paejot ātrā solī pa mežu, 

vismaz trīs reizes nedēļā , pa 40 
minūtēm vienā nodarbībā , sāku-
mā– ar pulsu līdz 120–130 sitie-
niem minūtē, ikviens cilvēks var 
gūt fantastisku efektu pašsajūtas 
uzlabošanā, imunitātes stiprinā-
šanā, atbrīvoties no virknes slimī-
bu! Daudzi to jau ir izveidojuši kā 
paradumu, un to lieliski redzam 
daudzajos un daudzskaitlīgajos 
skrējienos, kas arvien biežāk no-
tiek gan Latvijā, gan visā pasaulē! 

Krustpils novads ir veselī-
bu veicinošo novadu aktivitāšu 
projektā, un tas ir lieliski! Un ko-
manda “KROKUS” saka paldies 
atbalstītājiem, novada pašvaldī-
bai – par gada skriešanas seriāla 
abonementiem! Milzīgs paldies 
SIA “DLLA” par komandas tēr-
piem, šogad, pateicoties šim uz-
ņēmumam, vizuāli izskatāmies 
vēl vienotāki kā komanda! 

Uz tikšanos sportiskajās akti-
vitātēs! 

Sagatavoja Aija Rogāle , 

komandas KROKUS pārstāve, 

izmantojot www.stirnubuks.

lv informāciju un sacensību 

protokolus 

Krustpils novada Komanda “KROKUS” veiksmīgi pieveikusi 
seriāla “Stirnu buks” pirmo kārtu

Kopš 2013.gada oktobra sā-
kuma Mežāres kultūras namā 
čakli strādā sieviešu tautisko 
deju kolektīvs “Kamenes”, kur 
uz mēģinājumiem pulcējas 
vienpadsmit dalībnieki. “Kame-

nes” ir savstarpēji draudzīgs un 
ļoti radošs kolektīvs, kas organi-
zē arī dažādus pasākumus.

Maija svētku priekšvakarā 
Mežāres kultūras namā notika 
jau ikgadējais pasākums “Ka-

menes lidojums”, kurā pulcējas 
dažādu dejas stilu kolektīvi no 
tuvākiem un tālākiem nova-
diem. Šī koncerta viesi bija Eiro-
pas deju kopa “Omes un kungi” 
no Salas novada Sēlpils, dāmu 

deju grupa “Magnolija” no Ma-
donas novada Kalsnavas, Jē-
kabpils novada Ābeļu pagastu 
pārstāvēja sieviešu Eiropas deju 
kopa “Ābelietes” un vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Kaupre”. 
Kā katru gadu koncertā piedalī-
jās tuvākie kaimiņi no Atašienes 
kultūras nama– deju kolektīvi 
“Dance” un “Pīlādzītis”, Rožu-
pes kultūras nama līnijdeju gru-
pa ,,Rose river’’, Rudzātu saieta 
nama līnijdeju grupa ,,Avenes’’ 
un Varakļānu kultūras nama lī-
nijdeju grupa ,,Četras debess-
puses’’.

 Pasākumu vadīja kāds noslē-
pumains viesis– zinātnieks, kurš 
klātesošajiem palīdzēja izprast 
sievietes sarežģīto būtību un 
uzvedības neizprotamās nian-
ses. Koncerta tematiku noteica 
apstāklis, ka gandrīz visos deju 
kolektīvos, kas uzstājās koncer-

tā, vairākums dalībnieku ir sie-
vietes. Koncerts līdz ar to bija 
veltījums daiļajam dzimumam.

Mežāres pagasta pārvaldes 
vadītāja Nadežda Mitrofanova 
ar savu klātbūtni un morālo at-
balstu iepriecināja pasākuma 
dalībniekus, pasniedzot kolektī-
vu vadītājiem pateicības balvas.

Pozitīvi un gaiši cilvēki pie-
saista sev uzmanību! Mežāres 
deju kolektīvs „Kamenes” ir 
gandarīts par pasākuma pārējo 
dalībnieku neviltotu atzinību, 
par dzirkstošo prieku, košajiem 
skatuves tērpiem un raito dejas 
soli.

Arī turpmāk kopā priecāsi-
mies par Mežāres sieviešu dejo 
kolektīva „Kamenes” paveikto! 
Priecāsimies par dejotāju azartu 
un dejas prieku!

Inita Gādmane, deju kolektīva 

„Kamenes” vadītāja 

“Kamenes” lidojums Mežāres Kultūras namā



2017. gada 18. MAIJS     5

Informācija par deputātu kandidātu sarakstiem un 
priekšvēlēšanu programmām Krustpils novadā 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās
Partija 
“VIENOTĪBA”

KANDIDĀTI:

1 Kārlis Pabērzs (1955. g. dz.)

2 Mārtiņš Felss

3 Kornēlija Brūniņa

4 Dace Vītola

5 Kristīna Zvirbule

6 Oļģerts Stalidzāns

7 Mārtiņš Grandāns

8 Artis Liepnieks

9 Jānis Pastars

10 Normunds Draško

11 Inita Kalniņa

12 Liene Anteviča

13 Sarmīte Upelniece

14 Valērijs Indāns

15 Līga Juškeviča

16 Gundars Kauliņš

17 Egils Jaksons

PRIEKŠVĒLĒŠANU 
PROGRAMMA
LABKLĀJĪBA. 
IZGLĪTĪBA. DROŠĪBA.

Mēs gribam redzēt Krust-
pils novadu plaukstošu, dro-
šu un labklājīgu. Krustpils 
novadu, kas lepojas ar izglī-
totu un radošu sabiedrību, ar 
pārtikušām ģimenēm, ar lai-
mīgiem cilvēkiem, kuri kopā 
veido savu novadu un valsti. 

Krustpils novadu, kur katrs ie-
dzīvotājs jūtas drošs par savu 
un bērnu nākotni, darbu un 
atbalstu grūtā brīdī, pārlieci-
nāts par valsts un pašvaldības 
spēju aizsargāt savus iedzīvo-
tājus un nacionālās intereses. 
Nākotnes redzējums

Krustpils novada bagātība 
ir iedzīvotāji un daudzveidīgā 
teritorija. Krustpils novads ir 
drošas mājas laimīgai dzīvei, 
un pašvaldības darbs – iedzī-
votāju labklājības celšanā. Ļoti 
svarīgi ir iedzīvotāju viedokļa, 
rūpju un vajadzību apzināša-
na un to ievērošana pašvaldī-
bas šodienas un rītdienas dar-
bā. Sakoptā un harmoniskā 
vidē labi jūtas ikviens.
Pašvaldības budžets 
un fi nanses

Budžeta prioritāte – iedzī-
votāju labklājības vairošana, 
izglītības nodrošināšana, ilgt-
spējīga un līdzsvarota visu 
pagastu attīstība novadā. 

Nodrošināsim racionālu 
un caurspīdīgu budžeta pie-
ņemšanas un izlietošanas 
procesu. Samazināsim nova-
da administratīvās izmaksas, 
saglabājot maksimāli plašu 
pakalpojumu klāstu pagastu 

pārvaldēs.
Teritorijas attīstība

Attīstīsim teritoriju, lai sek-
mīgi līdzdarbotos lauksaim-
niecības, rūpniecības, tūrisma 
un citas nozares, īpašu vērību 
pievēršot mūsu novadā tradi-
cionālajām tautsaimniecības 
nozarēm.

Turpināsim atbalstīt novada 
Nevalstisko organizāciju ini-
ciatīvas iedzīvotāju labklājības 
līmeņa celšanā un apkārtējās 
vides objektu sakārtošanā. 

Iespēju robežās piesaistī-
sim Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus novada attīstībai un 
nepieļausim to nepamatotu 
izšķērdēšanu.
Tautsaimniecība

Veidosim Krustpils novadu 
par uzņēmējdarbībai draudzī-
gu pašvaldību, līdz ar to vairo-
jot iedzīvotāju labklājību. Rū-
pēsimies par novada ceļu tīkla 
sakārtošanu un uzturēšanu, 
racionāli izmantojot pieejamos 
Eiropas Savienības fondu un 
novada Ceļu fonda līdzekļus. 
Pašvaldības 
infrastruktūra un 
komunālā saimniecība

Apsaimniekosim un uztu-
rēsim pašvaldības publisko 

īpašumu. Veicināsim aizsar-
gājamo dabas un kultūrvēs-
turisko teritoriju labiekārto-
šanu un pieejamību iedzīvo-
tājiem.

Turpināsim darbu pie ko-
munālās saimniecības infra-
struktūras sakārtošanas. Kon-
trolēsim novada komunālās 
saimniecības pakalpojumu 
izmaksas, lai veicinātu godī-
gumu un nepieļautu pārmak-
su par saņemtajiem pakalpo-
jumiem.

Atbalstīsim novada kapsē-
tu vides sakārtošanu.
Veselības aprūpe, 
sociālā palīdzība un 
nodarbinātība

Mēs rūpēsimies par katru 
novada iedzīvotāju. Saglabā-
sim un pilnveidosim sociālo 
pabalstu sistēmu dažādām 
iedzīvotāju grupām, īpašu 
uzmanību pievēršot vientu-
ļajiem pensionāriem, invalī-
diem, daudzbērnu un jauna-
jām ģimenēm.

Sekmēsim ģimenes ārstu 
prakses vietu pieejamību 
Krustpils novada pagastos. 
Atbalstīsim uzņēmējus, kuri 
rada jaunas darba vietas 
mūsu novadā.

Izglītība, kultūra, 
sports un reliģija

Mērķis – izglītota, radoša 
un aktīva sabiedrība. Izglī-
tības kvalitāte ir prioritāte 
mūsu konkurētspējai, bet 
kultūras un sporta tradīciju 
attīstība – sabiedrības fizis-
kajai un garīgajai veselībai.

Palīdzēsim saglabāt un 
turpināt izkopt novada ie-
dzīvotāju kultūras tradīcijas, 
veicināsim pašdarbības ko-
lektīvu aktivitātes, atbalstot 
kolektīvu dalību reģiona un 
valsts mēroga pasākumos. 

Novada teritorijā izveido-
sim konkurētspējīgu izglī-
tības sistēmu, kas piedāvās 
izglītību, tai skaitā pirmssko-
las, pēc iespējas tuvāk dzī-
vesvietai. Atbalstīsim novada 
labākos pedagogus un skolē-
nus, kā arī bērnu vasaras no-
metnes.

Nodrošināsim pieejamī-
bu novada sporta bāzēm 
un pilnveidosim to sniegtās 
iespējas, līdz ar to veicinot 
veselīga dzīvesveida popula-
rizēšanu. 

Atbalstīsim visas tradicio-
nālās reliģiskās konfesijas 
novadā.

Šogad Otrajās Lieldienās 
17.aprīlī skolotājs Jānis Āboliņš 
svinētu 81.dzimšanas dienu. 
Kaut arī Jāņa vairs nav, viņa atstā-
tais garīgais mantojums un iedi-
binātās tradīcijas dzīvo. Arī Jāņa 
atbalstītā ideja par Zaļo klasi.

17. aprīļa rīts bija gaišs un sau-
lains. Un tikai uznākušais cīruļpu-
tenis atgādināja, ka vienmēr viss 
iecerētais jāpaveic līdz galam, 
neatkarīgi no laika apstākļiem. 
Visi varēja sildīties pie ugunskura 
un dzert karstu tēju.

Uz Jāņa Āboliņa piemiņas 
skrējienu bija sapulcējušies vai-

rāk nekā 100 dalībnieku visās ve-
cuma grupās. Jaunākie pat bērnu 
ratiņos. Kamēr sportisti mēroja 5 
km trasi, bērni un seniori devās 
pa atmiņu takām Sūnu mežā. 
Paldies biedrībai “Daugavas pā-
rupieši”, īpaši Ilutai Bērziņai un 
Normundam Pastaram par sa-
gādātajiem pārsteigumiem un 
pasākuma organizēšanu. Jāņa 
Āboliņa sporta klubs savukārt vi-
sus pārsteidza ar svaru stieņa cel-
šanas paraugstundu. Visi piemi-
ņas skrējiena dalībnieki saņēma 
Pateicības rakstus un īpašo Jāņa 
Āboliņa spēka šokolādi. Visātrā-

kie skrējēji bija Alens Girļanu no 
Krustpils pamatskolas, Jānis Bis-
nieks no Zemessardzes un Aivis 
Liepiņš no Sūnu pamatskolas. 

Pēc skrējiena Kūkās mielojā-
mies ar kopīgu pusdienu zupu, 
stāstījām atmiņas. Interesenti 

varēja vēlreiz noskatīties fi lmu 
“Cilvēks. Dzīve. Sports.”. Bet vaka-
rā piemiņas pasākuma viesi pul-
cējās uz Initas Āboliņas un viņas 
draugu koncertu “Tēva piemiņai”. 
Tas bija emocionāls un dvēselisks 
meitas stāsts par dzīvi, mūziku un 

sportu, diemžēl, nu jau bez tēva.
Mūsu novada bagātība ir 

cilvēki. Tāds bija arī Latvijas lep-
nums skolotājs Jānis Āboliņš, 
kurš pēc sevis ir atstājis ļoti dau-
dzus savu ideju un darbu turpi-
nātājus.

Uz Zaļo klasi kopā ar sportu un mūzikuUz Zaļo klasi kopā ar sportu un mūziku
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“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā 
partija

KANDIDĀTI

1 Juris Puriškevičs

2 Jeļena Hnikina

3 Vladimirs Golubevs

4 Inna Sakoviča

5 Arturs Dilāns

6 Jūlija Orlova

7 Anastasija Sokolova

8 Aleksandrs Vlasovs

9 Raisa Dmitrijeva

10 Jurijs Ozoliņš

PRIEKŠVĒLĒŠANU 
PROGRAMMA:
1. Mūsu prioritātes

Mūsu galvenā prioritāte ir 
rūpes par novada iedzīvotā-
jiem, ģimenēm, darba un izglī-
tības iespējām, drošības un sta-
bilitātes jautājumiem. Novada 
labklājības attīstībai esam ga-
tavi sadarboties ar visiem, kam 
rūp Krustpils novada nākotne.
2. Labklājība, drošība 
un saskaņa

Izvēloties stratēģiskos at-

tīstības virzienus un sastādot 
pašvaldības budžetu, nodro-
šināsim sociālās atstumtības 
mazināšanu tām mērķa gru-
pām, kas pakļautas sociālam 
riskam – bērniem, jaunie-
šiem, senioriem un jaunajām 
ģimenēm ar bērniem, kā arī 
personām ar zemiem ienāku-
miem.

Atbalstīsim cilvēkus ar īpa-
šām vajadzībām un viņu vei-
dotās organizācijas, nodroši-
not iespēju dzīvot pilnvērtīgi.

Atbalstīsim pašvaldības 
dzīvojamā fonda sakārtošanu.

Palīdzēsim un atbalstīsim 
pensionāru darbību un snieg-
sim informāciju par viņu tiesī-
bām, un brīvā laika pavadīša-
nas iespējām, atbilstoši viņu 
interesēm, nodrošinot nokļū-
šanas iespējas.
3. Pašvaldība un 
iedzīvotāji

Strādāsim, lai pašvaldības 
budžeta līdzekļu sadale no-
tiktu saskaņā ar skaidriem un 
caurskatāmiem kritērijiem, lai 
tā būtu saistīta ar struktūrvie-

nību vajadzībām.
Veicināsim cilvēku izpratni 

par iespējām ietekmēt lēmu-
mu pieņemšanas procesus un 
iespējām piedalīties tajos.

Veiksim novada pašval-
dības uzņēmumu un iestāžu 
darbības kontroli, nepieļaujot 
nodokļu maksātāju līdzekļu 
nelietderīgu un nepamatotu 
izmantošanu nepārdomātiem 
projektiem.

Nodrošināsim iedzīvotāju 
atgriezenisko saikni ar paš-
valdības iestādēm.

Veicināsim sadarbību ar 
sabiedriskajām organizāci-
jām.
4. Uzņēmējdarbība

Pieņemot lēmumus, atbal-
stīsim godīgu konkurenci.

Atbalstīsim mazā un vidējā 
biznesa attīstību ar pašvaldī-
bas palīdzību, projektu rea-
lizešanā iesaistot vietējos uz-
ņēmējus, rīkojot konsultācijas 
un seminārus, un maksimāli 
izmantojot Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu palīdzību.

Atbalstīsim vietējos uzņē-

mumus ražošanas attīstībā.
5. Izglītība

Atbalstīsim novada sko-
lu reorganizāciju, saglabājot 
katrā pagastā pirmsskolas iz-
glītības pieejamību bērniem 
no 1,5 – 6 gadu vecumam un 
sākumskolas izglītību.

Nodrošināsim taisnīgu lī-
dzekļu sadali novada mācību 
iestādēm.

Veicināsim izglītības un 
zinātnes līmeņa paaugstinā-
šanu mācību iestādēs un sti-
mulēsim gan pasniedzējus, 
gan skolēnus.Veicināsim au-
tobusu satiksmes organizēša-
nu, lai bērni ceļā uz skolu un 
mājām pavada pēc iespējas 
mazāk laika.

Attīstīsim interešu izglītī-
bas programmas, pulciņus, 
papildus nodarbības.

Atbalstīsim neformālās un 
mužizglītības attīstību un pie-
ejamību.
6. Kultūra, sports un 
tūrisms

Atbalstīsim dažādu tautu 
kultūras tradīciju saglabāša-

nu, veicinot sabiedrisko sa-
skaņu novadā.

Veicināsim kultūrvēsturis-
kā mantojuma apzināšanu, 
saglabāšanu un nodošanu 
nākošām paaudzēm. 

Atbalstīsim esošo iestāžu 
remontu un rekonstrukciju, 
nevis jaunu, ambiciozu pro-
jektu izbūvi.

Uzlabosim pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un sa-
sniedzamību, sabiedriskās 
aktivitātes dažādošanu un 
pilnveidošanu.

Veicināsim novada sporta 
attīstības stratēģijas izstrādi, 
nosakot perspektīvus sporta 
veidus.

Atbalstīsim novada sporta 
skolas izveidošanu.

Veicināsim novada, pagas-
tu atpazīstamību, tūrisma at-
tīstību un vietējās teritorijas, 
tajā skaitā, dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanu.

Atbalstīsim un organizē-
sim vēsturisko pieminekļu un 
apbedīšanas vietu sakopša-
nu.

JĒKABPILS 
REĢIONĀLĀ PARTIJA
KANDIDĀTI:

1 Elīna Serkova

2 Edmunds Leikučs

3 Aija Vetere

4 Nauris Putniņš

5 Dita Katina

6 Aldis Prokofjevs

7 Aija Prokofjeva

8 Marija Goršelatova

9 Jānis Daģis

10 Zenta Zvaigzne

11 Baiba Ūbele

12 Daina Eglīte

13 Mareks Neimanis

14 Inga Līce-Vilciņa

15 Pēteris Lazdāns

16 Iluta Karāne

17 Aldis Grudinskis

18 Sandra Karabeško

PRIEKŠVĒLĒŠANU 
PROGRAMMA:

Mēs vēlamies Tavu, Tava kai-
miņa, draugu, radu un paziņu 
dzīvi turpmāk veidot tā, lai Jūs 
ikvienā novada stūrīti justos no-
vadam vajadzīgs, justos tik ērti, 
cik vien tas ir iespējams. Tāpēc 
mēs savu darbību virzīsim tā, 
lai Krustpils novadā mēs varētu 
ne tikai strādāt, bet arī skaisti un 
ērti dzīvot. Mēs sadarbosimies 
ar Jēkabpils pilsētu un tuvākā 
reģiona pašvaldībām.
Ceļu infrastruktūras 
sakārtošana

Mēs vēlamies redzēt stra-
tēģisku, kompetentu pieeju 

rūpēs par novada ceļu sakār-
tošanu, tāpēc mūsu uzdevu-
mi būs:

Kvalificēta ceļu infrastruk-
tūras speciālista piesaiste ar 
atbildību par novada ceļu 
kvalitāti un attīstību, ietei-
kumu Latvijas Valsts ceļiem 
gatavošana par novadā eso-
šajiem Valsts ceļiem un pār-
stāvniecība valsts līmenī.

Ceļu programmas pārvēr-
tēšana, papildus finansējuma 
atvēlēšana esošā budžeta ie-
tvaros.
Uzņēmēju, 
mājražotāju interešu 
pārstāvniecība 

Pašvaldība ir vērsta uz 
atbalstu uzņēmējiem savas 
kompetences ietvaros. Uzņē-
mējs tiek pārstāvēts izstādes, 
reklamēts, tiek nodrošināta 
brīva informācijas pieejamība 
par novada uzņēmējiem.

Kopā ar Jēkabpils pilsētu 
strādāsim pie speciālās eko-
nomiskās zonas izveides ra-
žotājuzņēmumiem.

Atbalstīsim kopējus uzņē-
mējdarbības attīstības pro-
jektus ar Jēkabpils pilsētas un 
reģiona uzņēmējiem.

Rosināsim izveidot māj-
ražotāju un uzņēmēju datu 
bāzi, nodrošināt tās publici-
tāti;

Mājražotāju, uzņēmēju 
pārstāvniecība izstādēs, saru-
nās valstiskā līmenī, delegāci-

ju tikšanās laikā;
Semināru organizēšana 

mājražotājiem, uzņēmējiem, 
lai sniegtu atbalstu būtisku 
jomas aktualitāšu skaidroša-
nā.
Uz rezultātu vērsts 
sociālā dienesta 
darbs 

Sociālā dienesta darbs ir 
vērsts uz prevenciju, cīņu ar 
cēloņiem, kas noved pie ne-
gatīvām sekām. Sociālajam 
darbiniekam radīti darbam 
nepieciešamie apstākļi, sa-
mērīga noslodze.

Sociālā dienesta darba 
stratēģijas izstrāde, tā īste-
nošana;

Kontroles pēc darba lai-
ka, brīvdienās, liekot ak-
centu uz tiešo kontaktu ar 
riska grupām, nekavējoties 
reaģējot;

Palīdzības plāna izstrāde 
vientuļiem pensionāriem, 
trūcīgām ģimenēm. 

Sabiedriskā transporta 
dotēšana pensionāriem, trū-
cīgām personām;

Stratēģiska un uz kva-
litāti vērsta pieeja sporta, 
kultūras,jaunatnes, nevals-
tisko organizāciju ( NVO) un 
tūrisma jomās 

Kultūras, sporta, jaunat-
nes, tūrisma, NVO jomu akti-
vitātes ir laicīgi plānotas, sav-
starpēji koordinētas, izvēr-
tētas. Tiek radītas inovācijas, 

kas piesaista reģiona, Latvi-
jas mēroga apmeklētāju. 

Aktīvi, profesionāli, ar 
stratēģisku pieeju jomu ko-
ordiantori;

Aktivitātes ne tikai nova-
da centros, bet arī ciematos;

 Amatierkolektīvu piedā-
vājuma dažādošana, kvalitā-
tes celšana;

Unikālas tradīcijas, kas 
piesaista apmeklētājus ne ti-
kai no novada, bet arī no re-
ģiona, Latvijas;

NVO iesaiste pašvaldības 
organizētās aktivitātēs un 
sadarbība NVO organizētās 
aktivitātēs.

Finansējuma piesaiste no 
fondiem, sponsoriem aug-
stākminēto jomu pilnveido-
šanai.
Pašvaldības 
administrācijas 
funkciju audits 

Pašvaldības darbs ir vērsts 
uz iedzīvotāju. Runāšanu vi-
ņam saprotamā valodā, viņa 
uzklausīšana, palīdzība viņa 
dzīves kvalitātei nozīmīgos 
jautājumos, kas skar pašval-
dības funkcijas. Pašvaldības 
administrācija darbojas efek-
tīvi, ir mazināta birokrātija, 
ieviesti jauni motivācijas pa-
sākumi:

Efektivizēt pašvaldības 
darbu, vēršot to uz mērķu āt-
rāku sasniegšanu;

 Izveidot klientu apkalpo-

šanas centru;
Rūpēties par darbinieku 

zināšanu paaugstināšanu se-
mināros, motivāciju sniegt 
jaunas iniciatīvas.
Izglītības sistēmas 
sakārtošana

Prioritāte izglītības jomā 
ir izglītības kvalitāte, kas no-
drošina skolēna spēju uzrādīt 
teicamus rezultātus valsts 
pārbaudījumos un ir kā pa-
mats tālākās izglītības iegu-
vei, kā arī konkurētspējai dar-
ba tirgū:

Stratēģiska pieeja skolu 
tīkla noslodzes un mācību 
kvalitātes organizēšanā;

Pedagogu motivācijas cel-
šana;

Telpu izmantošanas da-
žādošana nometnēm, spor-
ta aktivitātēm, mūžizglītības 
u.c. aktivitātēm;
Kapu infrastruktūras 
sakārtošana 

Kapu infrastruktūra līdz-
vērtīgi attīstīta visa novada 
kapos. Vide ir sakārtota, ērta 
apmeklētājam, ir padomāts 
par nokļūšanu uz kapu svēt-
kiem.

Izvedot visos novada ka-
pos estētisku žogu, nodroši-
nāt smilts, ūdens akas vai dzi-
ļurbuma pieejamību, atkritu-
mu konteinerus, stāvvietas, 
atpūtas vietu.

Uz kapu svētiem nodroši-
nāt transportu.
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Nacionālā apvienība 
„Visu Latvijai!” 
– „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

KANDIDĀTI

1 Kārlis Stars

2 Pēteris Gravāns

3 Inita Beinaroviča

4 Daina Kalve

5 Inese Irbīte

6 Mārtiņš Zaļais

7 Liene Nagle

8 Mārīte Pole

9 Līga Zalāne

10 Dace Stroža

11 Nauris Cīpars

12 Gusts Jansons

13 Normunds Pastars

14 Ilmārs Lindāns

15 Juris Krūmiņš

16 Kaspars Krodzinieks

17 Artūrs Seržāns

18 Mārtiņš Kalniņš

PRIEKŠVĒLĒŠANU 
PROGRAMMA:

Mēs, Nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai – Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” Krustpils no-
daļa, aicinām kopā uzņemties 
atbildību par Krustpils novada 
tālāku attīstību, lai sasniegtu 
pozitīvas izmaiņas novada de-
mogrāfi jas rādītājos, saglabā-
tu latviskumu, uzlabotu mūsu 
ceļus, nodrošinātu kvalitatīvu 
pārvaldību, aktivizētu kultūras 
dzīvi un nevalstisko organizā-
ciju sektoru, nodrošinātu pie-
ejamu izglītību un sportu, uz-
labotu iedzīvotāju dzīves vidi, 

veicinātu uzņēmējdarbības 
attīstību.
MŪSU PRIORITĀTES:
DEMOGRĀFIJA

Bērni ir mūsu nākotne!
Palielināta pašvaldības pa-

balsta likme bērniņam pie-
dzimstot;

Visiem pašvaldības teritorijā 
dzīvojošiem bērniem nodroši-
nāta iespēja apmeklēt pirmsko-
las izglītības iestādes;

Dāvanu karte katram pirm-
klasniekam skolas gaitas uzsā-
kot;

Ierīkoti vai pilnveidoti Jaunie-
šu aktīvās atpūtas laukumi katrā 
ciemata centrā. 
LATVISKUMS

Būsim kopā par latvisku Lat-
viju!

Latviešu valodas lietošana vi-
sās pašvaldības iestādēs;

Organizēsim Lāčplēša, Lat-
viešu leģiona, Barikāžu atceres 
un Politiski represēto piemiņas 
dienas, Riharda Pārupa un citu 
Nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieku piemiņas pasāku-
mus;

Katru gadu vienu ģimeni no-
minēsim pasākumam Latvijas 
Valsts prezidenta pilī Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienas 
svinību ietvaros;

Novada skolās mudināsim 
bērnus piedalīties tādos patrio-
tiskajos konkursos, kā “Latviešu 
karavīrs likteņu griežos”, “Latvie-
ši– uz barikādēm!” un citos na-
cionāli patriotiskos pasākumos;

Popularizēsim latvisko zīmju 

un simbolu lietošanu svētkos un 
ikdienā;

Stiprināsim mazpulku un 
jaunsardzes kustību novada 
skolās.
UZLABOTA CEĻU 
INFRASTRUKTŪRA

Sistemātiska, profesionāla un 
efektīva ceļu uzturēšana!

Uzlabosim ceļu ikdienas uz-
turēšanas kvalitāti;

Atjaunosim iedzīvotājiem 
nozīmīgākos ceļu posmus;

Iespēju robežās palielināsim 
asfaltēto ceļu apjomu ciematu 
teritorijā.
KVALITATĪVA 
PĀRVALDĪBA

Novadam vajag vadītāju un 
katram pagastam – saimnieku!

Pamatotu, argumentētu lē-
mumu pieņemšana;

Efektīva, regulāra komunikā-
cija ar iedzīvotājiem;

Iedzīvotāju iesaistīšana lē-
mumu pieņemšanas procesā;

Regulāra iedzīvotāju viedok-
ļu aptauja par aktuāliem jautāju-
miem;

Ikgadēja administrācijas dar-
binieku un pagastu pārvaldnie-
ku darba efektivitātes izvērtēša-
na;

Uzlabots komunālo maksāju-
mu iekasēšanas mehānisms;

Izveidota informācijas sadaļa 
“Krustpils novadniekā” par no-
tiekošo katrā pagastā.
LABĀKA KULTŪRAS 
DZĪVE UN AKTĪVS NVO 
SEKTORS

Godāsim cilvēku kā vērtību!

Kultūras namu infrastruktū-
ras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana;

Esošo kultūras tradīciju sa-
glabāšana un jaunu ieviešana;

Atbalsts tradicionālajām kris-
tīgajām konfesijām;

NVO atbalsta programmas 
saglabāšana un pilnveidošana;

Daudzveidīgu kultūras un 
atpūtas pasākumu pieejamība 
novada iedzīvotājiem;

Labāka informācijas aprite 
par plānotajiem kultūras pasā-
kumiem.
PIEEJAMA IZGLĪTĪBA 
UN SPORTS

Sargāsim un saglabāsim 
mūsu skolas!

Uzlabosim un modernizēsim 
skolu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu materiāli tehnisko bāzi;

Turpināsim nodrošināt fi nan-
siālu atbalstu skolnieku ēdināša-
nai;

Atbalstīsim vasaras nomet-
nes bērniem un jauniešiem;

Saglabāsim esošās tradīcijas 
– organizēt novada svētkus un 
sporta pasākumus;

Turpināsim atbalstīt koman-
du izveidi populārākajos sporta 
veidos;

Rosināsim novada uzņēmē-
jus veidot stipendiju fondu to-
pošajiem speciālistiem.
UZLABOTA DZĪVES 
VIDE

Sekosim līdzi un nodrošinā-
sim izbūvētās infrastruktūras 
kvalitatīvu uzturēšanu!

Turpināsim infrastruktūras, 

tai skaitā ceļu, ielu, iekšpagalmu, 
apgaismojuma, ūdenssaimnie-
cības un citas infrastruktūras, 
sakārtošanu atbilstoši novada 
attīstības programmā noteikta-
jam.
VESELĪBA UN SOCIĀLĀ 
AIZSARDZĪBA

Pievērsīsim uzmanību cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām un 
risināsim viņiem aktuālās prob-
lēmas!

Saglabāsim sociālos pabal-
stus un palīdzību sociālajā jomā 
atbilstoši pastāvošajiem norma-
tīvajiem aktiem.
SAGLABĀTA VIDE UN 
KULTŪRVĒSTURISKAIS 
MANTOJUMS

Svarīgāko novada vides ob-
jektu kvalitatīva un regulāra ap-
saimniekošana!

Novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana.
ATTĪSTĪTA 
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Veidosim Tūrisma informāci-
jas centru pie degvielas uzpildes 
stacijas “Virši” Zīlānos!

Lauku uzņēmējiem prioritāro 
pašvaldības ceļu atjaunošana;

Atbalsts Krustpils lidlauka te-
ritorijas kā reģionā perspektīvas 
industriālās zonas attīstībai; 

Atbalsts dalībai izstādēs 
mūsu mājražotājiem un amat-
niekiem; 

Paust atzinību un novērtēt 
vietējos uzņēmējus, kas sasnie-
guši atpazīstamus rezultātus;

Veicināsim jauniešu nodarbi-
nātību vasarā

“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”

KANDIDĀTI

1 Kārlis Pabērzs (1986. g. dz.)

2 Vija Stiebriņa

3 Aija Rogāle

4 Agris Bogdāns

5 Maija Kīne

6 Inita Gādmane

7 Aija Ozoliņa

8 Maija Grundšteine

9 Normunds Stučka

10 Aivars Ozoliņš

11 Aigars Bērziņš

12 Inga Zvirbule

13 Aiga Lukjanova

14 Jānis Kozuls

15 Ineta Prodniece

16 Dzintra Pabērza

17 Sergejs Ivanovs

18 Ritma Kangare

PRIEKŠVĒLĒŠANU 
PROGRAMMA:

Latvijas Zemnieku savienības 
deputātu kandidāti ir gatavi tur-
pināt vadīt novadu saskanīgā, 
uz pakāpenisku attīstību vērstā 
darbā, lai nodrošinātu līdzvērtī-
gas attīstības iespējas visām no-
vada teritorijām, atbalstot inicia-
tīvu cilvēkos. Mūsu uzdevums ir 

organizēt pašvaldības darbu tā, 
lai īstenotie projekti uzlabotu 
lauku cilvēku dzīvi, nodrošinātu 
kvalitatīvas izglītības iespējas 
bērniem, darba un atpūtas aps-
tākļus pieaugušajiem. Novada 
domei mērķtiecīgi un vienoti 
jāstrādā iedzī votāju interesēs, 
sevišķu uzmanību pievēršot ak-
tuālām problēmām apkārtējās 
vides uzlabošanā , uzņēmēj-
darbības aktivizēšanā un lauku 
infrastruktūras sakārtošanā. Jā-
turpina strādāt pie novada pār-
valdes pilnveidošanas, lai esošie 
līdzekļi tiktu racionāli un lietde-
rīgi izmantoti, vienlaikus nodro-
šinot kvalitatīvus pakalpojumus 
pārvaldēs un administrācijā, lai 
pilnībā izmantotu pieejamās ES 
atbalsta programmas un Valsts 
investīcijas. Nodrošināsim reali-
zēto projektu caurspīdīgumu.
1. Sociālā aizsardzība

Turpināsim sekmēt preven-
tīvos pasākumus sociālās situā-
cijas uzlabošanā Krustpils nova-
dā– atbalstīsim ģimeņu ar bēr-
niem vecāku atbalsta grupu or-
ganizēšanu un norisi un bērnu/ 
jauniešu nometņu organizēšanu 
katrā no pagastiem. Pilnveido-
sim sociālā darba veidus, ievie-

šot jaunus pakalpojumus. Veici-
nāsim bez darba palikušo integ-
rēšanos darba tirgū. Turpināsim 
sociālās palīdzības pilnveido-
šanu neaizsargātajiem iedzīvo-
tājiem, lai nodrošinātu bērnu, 
pensionāru un cilvēku ar īpašām 
vajadzībām pamatvajadzību no-
drošinājumu, un atbalstu. Īpašu 
uzmanību veltīsim vientuļajiem 
pensionāriem, veicinot sociālo 
pakalpojumu sniegšanu dzīves-
vietā. Turpināsim darbu jau uz-
sākto un plānoto sociālo prog-
rammu īstenošanā.
2.Izglītība.

Pilnveidosim skolu materiālo 
bāzi, to nodrošinājumu ar mūs-
dienīgām priekšmetu pasnieg-
šanas tehnoloģijām un interešu 
izglītības pieejamību. Motivēsim 
iedzīvotājus sūtīt savus bērnus 
uz novada pirmsskolas un vispā-
rējās izglītības iestādēs. Nodroši-
nāsim transportu bērnu nokļū-
šanai novada skolās un no tām. 
Pēc iespējas saglabāsim skolas 
novadā un veicināsim talantīgo 
skolēnu izaugsmi. Pieauguša-
jiem piedāvāsim dažādas mūž-
izglītības iespējas un iemaņu ap-
guves, veicināt tālākizglītības un 
pārkvalifi kācijas iespējas. Veici-

nāsim un atbalstīsim jaunatnes 
aktivitātes. Atbalstīsim kopēju 
pasākumu organizēšanu visām 
interešu grupām, lai veicinātu 
novada sabiedrības saliedētību 
un novada identitātes radīšanu.
3.Kultūra un sports.

Rūpēsimies par tautas kul-
tūras vērtību saglabāšanu, paš-
darbības kolektīvu izaugsmi 
pagastos. Nodrošināsim nova-
da pagastu bibliotēku darbību 
un pakalpojumu daudzveidību. 
Atbalstīsim sporta būvju uztu-
rēšanu, dažādu sporta veidu 
attīstību un sporta aktivitātes. 
Sekmēsim iedzīvotāju izglītotī-
bu veselības uzturēšanā, balsto-
ties uz regulāru fi zisko aktivitāšu 
paradumu nozīmi.
4.Uzņēmējdarbība.

Savu pilnvaru, likumdošanas 
un fi nanšu robežās strādāsim 
lauksaimnieciskās ražošanas un 
nelauksaimnieciskās uzņēmēj-
darbības aktivizēšanai. Strādā-
sim ar valsts iestādēm par valsts 
un pašvaldības autoceļu sakār-
tošanu novada teritorijā. Lielā-
ki līdzekļi un projektu iespējas 
jāvelta cilvēku informēšanā un 
izglītošanā par uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanas iespējām, fi nan-

sējuma piesaisti. Nodrošināsim 
vietējiem ražotājiem un uzņē-
mējiem iespēju apgādāt novada 
iestādes ar savu saražoto pro-
dukciju .Veicināsim novada māj-
ražotāju izaugsmi– Zaļie tirdziņi 
novada pasākumu laikā. Droša 
vietējā pārtika tuvāk patērētā-
jam. 
5.Infrastruktūra.

Ieguldot pašvaldības un pie-
saistot ES līdzekļus, uzlabosim 
komunālo pakalpojumu un sil-
tumapgādes kvalitāti ,strādāsim 
pie ceļu sakārtošanas.!. Atbal-
stīsim daudzdzīvokļu māju ap-
saimniekošanas sistēmas izveidi, 
aicinot iedzīvotājus iesaistīties 
savu īpašumu pārvaldīšanā. 
Turpināsim darbu pie iedzīvo-
tāju apkalpošanas kvalitātes uz-
labošanas. Atbalstīsim novadā 
darbojošās sabiedriskās organi-
zācijas, kas ar dažādiem fi nan-
šu piesaistīšanas avotiem dara 
svētīgu darbu sabiedrības labā. 
Veicināsim aizaugušo teritoriju 
un lauku ceļu sakārtošanu. 

Tālākos novada attīstības jau-
tājumus risināsim pamatojoties 
uz izstrādāto attīstības prog-
rammu un teritoriālo plānojumu 
mūsu novadā.
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Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš
Mirdzi saviem vecākiem!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie:

DENISS
AIGARS

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

Viss savīts nu 
kamolā ciešā,
Kur katrai dienai 
mezgls siets.
Tā pavediens tinies 
no dienas dienā,
Līdz mūžības 
slieksnis sniegts.
/M.Jansone/

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI 

DRIĶIS EDGARS                              
10.12.1939.– 31.12.2016.

EZERIŅA ILGA                                 
10.09.1921.– 07.04.2017.

MINKEVIČA MARIJA                      
07.08.1929.– 07.04.2017.

DREIMANE ĀRIJA                           
06.09.1932.– 15.04.2017.

PAŠKOVS NIKONS                          
30.03.1941.– 13.04.2017.

LAMAKINA EMĪLIJA MARIJA      
02.07.1944.– 22.04.2017.

STŪRNIECE MILDA AUSTRA      
17.04.1933.– 28.04.2017.

PLOTIČKINS IGORS                       
25.03.1940.– 02.05.2017. 

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem.

Pasākumi MAIJĀ Krustpils novada 
bibliotēkās

VIETA DA
TUMS PASĀKUMS

Atašienes 
bibliotēka maijā Rasmas Bērziņas karikatūru izstāde

Krustpils 
pagasta 
bibliotēka

13. 
maijā Apsveikumu darināšanas darbnīca

Kūku
bibliotēka maijā Fotokonkurss „Lasītprieks 

fotomirkļos”

Mežāres 
bibliotēka

02.–10. 
maijs

Plauktizstāde – “Rakstniekam 
Alfredam Dziļumam – 110”

maijā
Pasākums sadarbībā ar Mežāres 
pamatskolu – “Gribi iemācīties 
fotografēt? Piedalies!”

Medņu
bibliotēka

maijā

Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienai veltīta 
tematiskā izstāde ‘’Pār Latvijas 
novadiem ejot” 

maijā Mātes dienai veltīta radošo darbu 
izstāde

Vīpes
bibliotēka

maijā

Literatūras izstādes:
Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 
110
4. maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

maijā
“Tavas rokas vēju glāsta, tavas rokas 
sauli nes…”
(izstāde – veltījums Mātes dienai)

maijā
Noslēguma pasākums 
“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” ekspertiem

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi Krustpils 
novada mājaslapā vai interesējieties 

novada bibliotēkās.

 2017.gada 22.janvārī Vīpes amatniecības centrs ,,Māzers” uzsāk 
īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu: Meistar-

klase “Krustpils novada tautas tērpa galvassegas un villaines 

audums”. Ar šo projektu turpinām apgūt tautas tērpa darināšanas 
prasmes

Projektā īstenojām sekojošas aktivitātes:
1. 22.01.2017, Izstāde ,,Krustpils tautas tērpa galvas segas un vil-

laines” no Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma. Interesenti papildina 
zināšanas par Latvijas tautas mākslas mantojumu, lektore, Jēkab-
pils muzeja krājumu glabātāja Iluta Bērziņa un tautas tērpu pētnie-
ce un darinātāja Maija Kulakova. Lekciju apmeklēja 28 dalībnieces.

2. 60 stundu apmācība meistarklasēs tautas tērpa galvassegu 
un villaines auduma izgatavošanā. Latviešu tautas tērpa galvas-
segu daudzveidība. Meitu un sievu galvassegas. Krustpils galvas-
segu raksti, krāsu salikumi, kompozīcija, nepieciešamie materiāli. 
Krustpils galvassegu darināšanas tehnikas. Materiāla piegriešana 
galvassegai, izšūšana, sašūšana. Galvassegas valkāšanas tradīcijas. 
Villaines auduma materiāli, darbarīki, aprēķini. Audekla uzmešana 
un iekārtošana stellēs, villaines auduma aušana. Kļūdu labošana 
un auduma apstrāde, bārkšu veidošana. Nodarbības apmeklē 20 
dalībnieces. Apmācību procesā izgatavota 21 sievu cepure, 8 mei-
tu vainagi, Noausts audums 8 villainēm un 2 lielie lakati. Arī pēc 
projekta noslēguma dalībnieces turpina iegūto prasmju 
pielietojumu tautas tērpu darināšanā.

3. Uzsākta citu tautas tērpu darinātāju apzināšana, 
lai apkopotu dokumentētu un pētītu informāciju par 
Krustpils novada tautas tērpiem. Sagatavotā informā-
cija tiks izmantota Krustpils novada prezentēšanai un 
tautas mākslas popularizēšanai. 

Projektā ieviestās aktivitātes tiešā veidā uzrunā un 
aicina ikvienu pievienoties un atbalstīt Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra Latvijas simtgadei veltītā projekta 
idejai “Katram savu tautastērpu”. 

  Vīpes amatniecības centra "Māzers” vadītāja 

I.Bramane

 Realizēts Valsts KKF atbalstītais projekts: 
,,Meistarklase “Krustpils novada tautas tērpa 
galvassegas un villaines audums”” īstenošanu

««« Sākums 2. lpp.
Piesakoties platību maksāju-

miem elektroniski, lauksaimnie-
kiem ne tikai saņemt maksājumus 
ātrāk, bet arī līdz 26.jūnijam pār-
klājumu labošanu EPS varēs veikt 
bez soda sankcijām. Šogad EPS ir 
veiktas arī izmaiņas, lai gadījumos, 

ja lauksaimnieks aizmirsīs pieteik-
ties kādam no atbalsta veidiem, ko 
būtu iespējams saņemt, tiktu pa-
rādīts atbilstošs brīdinājums. Sis-
tēmā nebūs iespējams pieteikt at-
balstam arī neatbilstošas platības.

LAD aicina lauksaimniekus ne-
skaidrību gadījumos sazināties ar 

LAD, kā arī apmeklēt konsultācijas 
un klientu apkalpošanas centrus, 
lai aizpildītu pieteikumus klātienē! 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko 

attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384, 

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai


