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25.maijā Laukezera apkār-

tnē norisināsies aktīvās tūrisma 

sezonas atklāšanas pasākums. 

Pasākuma galvenais mērķis ir 

popularizēt dabas parku “Lau-

kezers” kā lielisku galamērķi, kas 

piemērots gan aktīvās atpūtas, 

dabas, gan kultūras un lauku 

tūrisma cienītājiem, kā arī vei-

dot padziļinātāku sabiedrības 

izpratni par dabas parku – tā 

dabas vērtībām un nozīmi.

Pasākuma ietvaros norisinā-

sies pārgājiens dabā ar skaņu 

sajūtu pieturām. Pārgājiena 

laikā iepazīsim dabas parka 

“Laukezers” dažādos ainavas 

elementus – mežus, pļavas, 

ezerus, līkumus un paugurus. 

Pārgājiens plānots aptuveni 3 

km garš un plānotais pārgājie-

na ilgums ir 3.5 stundas. Vietējo 

ainavu izprast mums palīdzēs 

Dabas aizsardzības pārvaldes 

valsts vides inspektore Sintija 

Balode. Ainavas piedzīvojumu 

vēl īpašāku darīs skaņu sajūtu 

pieturvietas. Vienā no pārgā-

jiena pieturvietām, INGA KAR-

PAČA pārgājiena dalībniekiem 

mācīs, kā dziedināt dvēseli,  par 

palīgu ņemot tautasdziesmu. 

Otrajā pārgājiena pieturvietā 

dalībnieki varēs ļauties gongu 

skaņu masāžai visam ķermenim 

un garam kopā ar JĀNI PŪĶI.  

Savukārt pārgājiena noslēgumā 

ikviens varēs izbaudīt dzejas cil-

vēcību un vienkāršību kopā ar 

dziesminieku DINĀRU GULBI. Šī 

pasākuma koncepts ir vienkāršs 

– ļauties dabai un ļaut dabai 

būt katra mākslinieka skatuvei 

un klausītājiem, ļaut ērti iekār-

toties uz saviem līdzpaņemtā-

jiem plediem, segām, villainēm 

un  krēsliem. Pasākums notiks 

neatkarīgi no laika apstākļiem, 

tāpēc droši ņemiet visus jums 

nepieciešamos rīkus, kas sargās 

un pasargās jūs no saules, vēja, 

lietus un citiem nelabvēlīgajiem 

apstākļiem. Dalība pārgājienā ir  

bez maksas. Pieteikšanās pār-

gājienam zvanot 28311364 vai 

rakstot angelina.tukisa@krust-

pils.lv. Vietu skaits pārgājienā ir 

ierobežots.

Paralēli pārgājienam  Lau-

kezera centrālajā pludmalē no 

plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00 pare-

dzēta īpaša aktivitāšu program-

ma gan ģimenēm ar bērniem, 

gan senioriem, gan arī dažādu 

sportisko aktivitāšu cienītājiem, 

gan ūdens prieku tīkotājiem 

un vienkārši aktīviem cilvēkiem, 

kuri vēlas līdzdarboties. Bērnus 

Laukezera centrālajā pludmalē 

gaidīs jautrās stafetes. Ģime-

nēm aizraujoši pārbaudījumi 

gaidāmi Lielajā lidojošo šķīvīšu 

darta spēlē, petankas spēlē, 

kā arī atmiņas spēlē. Jebkuru 

apmeklētāju,  jo īpaši seniorus, 

priecēs tādas aktivitātes kā brīv-

dabas vingrošana un šautriņ-

mešanas čempionāts. Ūdens 

aktivitāšu tīkotājiem būs iespēja 

apgūt braukšanas prasmes ar 

SUP  dēļiem un laivām. 

Esi aktīvs! Atpūties zaļi! Nesē-

di mājās, nāc un piedalies!

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Atbrauc arī Tu un izbaudi dabas 
parka “Laukezers” neskartumu un 
valdzinājumu 

DABAS PARKS 
“LAUKEZERS”

Pēdējo gadu laikā dabas 

parka „Laukezers” teritorijā 

veikti vērienīgi labiekārto-

šanas darbi, izbūvējot ezera 

laipu, atpūtas vietas, gājēju 

un velo maršrutu, kā arī citus 

labiekārtojuma elementus. 

Dabas parka ziemeļu daļā iz-

veidota taka gājējiem un ve-

lobraucējiem. Takas kopējais 

garums ir aptuveni septiņi 

kilometri. Taku var izmantot 

visa veida sportošanai – skrie-

šanai, nūjošanai, riteņbrauk-

šanai, kā arī vienkāršām pa-

staigām. Taka labiekārtota ar 

vingrošanas konstrukcijām, 

vingrošanas plakātiem un ci-

tiem labiekārtojuma elemen-

tiem.

BAĻOTES EZERS
Baļotes (jeb Stirnu) ezers 

pēc virsmas platības ir lielā-

kais ezers Krustpils novadā. 

Ezers atrodas Kūku pagas-

ta administratīvajā teritorijā. 

No Baļotes ezera iztek 11 km 

garā Donaviņas upe, kura ie-

tek Daugavā. Vairākās vietās 

ir strautiņi, kas ietek Baļotes 

ezerā. Ezera vidējais dziļums ir 

2,6 metri, bet maksimālais dzi-

ļums – 4,2 metri. Šeit mīt līda-

kas, asari, raudas, līņi, karūsas, 

zuši, ķīši, plauži, zandarti, kā 

arī karpas. Makšķerniekiem un 

kājāmgājējiem ir tiesības brīvi 

izmantot dabisko tauvas joslu, 

kuras platums ir noteikts 10 

metri. No 2015. gada 1. sep-

tembra Baļotes ezerā noteikta 

licencētā makšķerēšana. Mak-

šķerēšana ezerā norit saskaņā 

ar Krustpils novada pašvaldī-

bas saistošajiem noteikumiem 

par licencēto makšķerēšanu 

Nr.  2016/7 “Krustpils novada 

Baļotes ezera licencētās mak-

šķerēšanas nolikums”. Pie eze-

ra pieejama labiekārtota pub-

liska atpūtas vieta.

25 671 222

facebook.com/balotesezers/

ATPŪTAS VIETA 
“DAUGMALES”

Atpūtas vieta „Daugmales” 

ir lieliska vieta, kur pavadīt 

brīvdienas ģimenes, draugu 

vai kolēģu lokā. „Daugmalēs” 

var pulcēties uz brīvdabas 

sporta aktivitātēm, kopīgu 

pikniku vai kādu citu pasā-

kumu. Izmantojiet iespēju 

izmēģināt veiksmi copē, vel-

dzējieties peldē Daugavas 

ūdeņos, iepazīstiet krāču ma-

sāžu, dzestrākā laikā pakarsē-

jieties karstā baļļā. „Daugma-

les” organizē laivu braucie-

nus pa Daugavu, Dubnu un 

citiem apkārtnes ūdeņiem. 

“Daugmales” iznomā tūrisma 

laivas, zvejas laivu, teltis, gri-

lu, ugunskura katlu, sporta 

inventāru, pasākuma telti ar 

aprīkojumu, kā arī projektoru 

ar ekrānu.

“Daugmales”, Vīpes pagasts, 

Krustpils novads

26413188; 29283717

daugmales@inbox.lv

www.laivuprieks.lv

facebook.com/daugmales/

BIEDRĪBA “JĀŅA 
ĀBOLIŅA SPORTA 
KLUBS”

Biedrība „Jāņa Āboliņa 

sporta klubs” piedāvā SUP 

izbraucienus: • saulriets di-

vatā ezera vidū uz SUP dēļa 

(dēlis diviem cilvēkiem); • 

izbrauciens pa ezeru vai 

Daugavu draugu kompānijā 

(seši vienvietīgie dēļi); • sa-

darbības un komandas gara 

pārbaude kopīgi airējot ar 

vienu dēli (liela izmēra dēlis 

8 cilvēku braucienam). Tāpat 

biedrība piedāvā SUP fitnesu 

– vingrošanas nodarbības uz 

SUP dēļiem Laukezerā. SUP 

fitness ir lieliska pārbaude un 

treniņš tavam prātam, garam 

un ķermenim. Nodarbības 

notiek pēc iepriekšēja pie-

raksta darba dienu vakaros 

un brīvdienās. 

“Zīlāni”, Kūku pagasts, 

Krustpils novads

26862244

facebook.com/

janaabolinasportaklubs/ 

MĪĻDZĪVNIEKU 
BIEDRĪBA

Krustpils novada Krustpils 

pagasta „Līčos” saimnieko Mīļ-

dzīvnieku biedrība, kas parū-

pēsies, lai ikviens justos omulīgi 

neatkarīgi no tā, vai ir atbraucis 

uz „Līčiem” trenēties jāšanā, vai 

ir pieredzējis sportists, kuram 

zirgu pasaule ir neatņemama 

dzīves sastāvdaļa, svētdienas 

jātnieks vai pilnīgs iesācējs, kas 

vēlas spert pirmos soļus zirga 

mugurā vai vienkārši baudīt zir-

gu klātbūtnes relaksējošo mie-

ru. Mīļdzīvnieku biedrība piedā-

vā: • izjādes laukumā un apvidū; 

• jāšanas pamatu apmācības 

lieliem un maziem; • terapei-

tisko un pedogoģisko jāšanu; 

• vizināšanos ratos vai ragavās; 

• foto sesijas; • pastaigas kopā 

ar dzīvniekiem; • jaunlaulāto 

un kāzu viesu uzņemšanu; 

• izglītojošas un informatīvas 

nodarbības skolēnu un pieau-

gušo grupām.

“Līči”, Krustpils pagasts, 

Krustpils novads

29274448

Ko darīt Krustpils novadā – 
TOP 5 vietas aktīvās atpūtas cienītājiem
IEPAZĪSTI DAUDZVEIDĪGĀS AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS 
UN IZVĒLIES SAISTOŠĀKO NO TĀM
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Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Krustpils novada pašval-

dība 2019. gada 29. marta 

sēdē pieņēma lēmum u Nr.4 

„Par lokālplānojuma, kas gro-

za Krustpils novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2024. ga-

dam, izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprinā-

šanu nekustamajiem īpašu-

miem “Indras” un “Indraines”, 

Krustpils pagastā, Krustpils 

novadā”.

Lokālplānojuma izstrāde 

ir nepieciešama, lai grozītu 

Krustpils novada teritori-

jas plānojumu 2013.-2024. 

gadam, mainot zemes vie-

nībām ar kadastra apzīmē-

jumiem 56680070260 un 

56680070110 funkcionālo zo-

nējumu no “Lauksaimniecības 

teritorija (L)” un “Mežu teritorija 

(M)” uz “Publiskās apbūves te-

ritorija (P)”, kurā būtu atļauta 

aizsardzības un drošības iestā-

žu apbūve un to darbības no-

drošināšanai nepieciešamie 

objekti un infrastruktūra, tai 

skaitā šautuves, kazarmu un 

noliktavu apbūve.

Informāciju sagatavoja:
Tamāra Latiševa

Krustpils novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā Nevalstiskajām organizāci-

jām 2019.gadā piedalījās 14 biedrības. Kopumā no 20 iesniegtajiem projektiem, tika daļēji 

vai pilnībā atbalstīti 10 projekti, ar kuru iesniedzējiem tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi par 

projektu realizēšanu. Kopējā projektu pieprasītā fi nansējuma summa bija  13 745,00 eiro. 

Krustpils novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisija iz-

vērtēja iesniegtos projektu pieteikumus un nolēma piešķirt fi nansējumu šādiem projektiem:

Nr. 
p.k. Projekta nosaukums Biedrība Piešķirtā 

summa
1. Teritorijas labiekārtošana pie Kūku bibliotēkas Biedrība “InSpe” 750

2. Informatīva brīvdabas stenda izveide pie Ve-
cās Sūnu skolas

Biedrība „Daugavas Pā-
rupieši”

750

3. Unguru baznīcas apkārtnes labiekārtošana Biedrība “Augšistaba” 750

4. Velokarti Krustpils novada bērniem un vie-
siem

Biedrība “InSpe” 750

5. Āra aktivitāšu laukuma izveide pie Sūnu pa-
matskolas

Biedrība “Silta sirds” 725

6. P.Viļumsona steļļu iegāde un iedzīvināšana biedrība “Vīpes stils” 750

7. II Krustpils novada Kulinārais festivāls 2019 biedrības „Lauku sievie-
šu klubs DORE”

300

8. Rakstu rakstiem izrakstīju Biedrība “Ungurmuiža” 500

9. „Atašienes skolas lasāmā grāmata” - 
maketēšana

Monsinjora Pētera 
Vilcāna piemiņas fonds

750

10. Publiskā velosipēdu remonta stacija Dabas resursu aizsardzī-
bas biedrība

500

Nolikuma “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem” 4.4. 

punkts nosaka, ka komisija var  paredzēt papildus fi nansējumu līdz euro 150 apmērā sa-

biedrībai nozīmīgai, inovatīvai idejai. Nevalstisko organizāciju atbalsta izvērtēšanas komisi-

ja nolēma piešķirt papildus fi nansējumu EUR 150.00 biedrības „InSpe” projektam „Velokarti 

Krustpils novada bērniem un viesiem”.

 Par projektu konkursa “Krustpils 
novada pašvaldības atbalsts 
Nevalstisko Organizāciju projektiem” 
izvērtēšanas rezultātiem 

Projekta “Vienota stila in-

formatīvo stendu izveide 

Krustpils novada pagastos” 

ietvaros Krustpils novada 

pagastu centros tika uzstā-

dīti 10 informatīvie stendi. 

Informatīvajiem stendiem ir 

metāla karkass, savukārt in-

formācijas piestiprināšanas 

planšete ir izgatavota no 

koka. Lai pasargātu piestip-

rinātos informatīvos mate-

riālus no laikapstākļu nelab-

vēlīgās ietekmes, stendiem 

ir uzstādīti atbilstoša izmēra 

jumtiņi. Informatīvie stendi 

tāpat ir aprīkoti ar LED gais-

mekli ar saules bateriju, kas 

nodrošinās stendu apgais-

mojumu arī dienas tumšāka-

jā daļā. Lai radītu un uzturētu 

vienotu novada tēlu, infor-

matīvo stendu vizuālajā no-

formējumā ietverts novada  

logo un pagasta nosaukums. 

Realizētais projekts ne tikai 

nodrošinās novada iedzī-

votājiem un viesiem  infor-

mācijas pieejamību, bet arī 

veicinās lauku dzīves telpas 

attīstību. Informatīvo stendu 

izgatavošanu un uzstādīšanu 

veica SIA “V-PRINT”. Projekta 

kopējās attiecināmās izmak-

sas ir EUR 6592.61, no tiem 

ELFLA fonda fi nansējums ir 

EUR 5933.35 un pašvaldības 

līdzfi nansējums sastāda EUR 

659.26

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Realizēts projekts Nr. 18-05-AL24-A019.2203-000001 

“Vienota stila informatīvo stendu 
izveide Krustpils novada pagastos”

Krustpils novada pašvaldība pārdot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādus 
īpašumus:
1. dzīvokli Nr. 5 mājā “Rozessala 3”, Mežāre, 

Mežāres  pagasts, Krustpils novads, sākumcena 

2050 EUR;

2.  dzīvokli Nr. 11 mājā “Kūkas Nr. 1”, Kūkas, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, sākumcena 1350 EUR;

3. dzīvokli Nr. 20 mājā “Kūkas Nr. 4”, Kūkas, Kūku 

pagastā, Krustpils novadā, sākumcena 1035 EUR;

 Pieteikties uz Izsoli var 
klātienē no 2019. gada 
3. jūnija līdz 2019. gada 
5. jūnijam, plkst. 17.00.

Izsole notiek 
2019. gada 6. jūnijā. Ar izsoles 

noteikumiem var iepazīties 
Krustpils novada pašvaldības 

mājas lapā – http://www.
krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles

Saskaņā ar Krustpils nova-

da domes 2019.gada 20. mar-

ta lēmumu Nr.1  “Par Krustpils 

novada jaunatnes politikas 

attīstības plāna 2020. – 2026 

.gadam izstrādes uzsākšanu 

un darba uzdevumu apstip-

rināšanu” (sēdes protokols 

Nr.3.) Krustpils  novada paš-

valdība ir uzsākusi Krustpils 

novada Jaunatnes politikas 

attīstības plāna  2020. – 2026.

gadam izstrādi.

Krustpils novada Jaunatne 

politikas attīstības plāns 2020. 

– 2026.gadam ir vidēja termi-

ņa plānošanas dokuments (7 

gadiem), kas nosaka darba ar 

jaunatni attīstības prioritātes, 

rīcības virzienus un uzdevu-

mus, kā arī to īstenotājus un 

fi nanšu resursus i lgtermiņa 

mērķu sasniegšanai.

Krustpils novada Jaunatnes 

politikas attīstības plāna iz-

strādes gaitā visa nepiecieša-

mā informācija tiks publicēta 

pašvaldības mājas lapā www.

krustpils.lv un pašvaldības in-

formatīvajā izdevumā „Krust-

pils Novadnieks”. Novada 

Jaunatnes politikas attīstības 

plāna pilnvērtīga izstrāde nav 

iedomājama bez plašas nova-

da iedzīvotāju, sevišķi jaunie-

šu, iesaistīšanās plānošanas 

procesā, tādēļ ikviens novada 

iedzīvotājs un interešu grupa 

ir laipni aicināts sniegt savus 

priekšlikumus par nepiecie-

šamajiem uzlabojumiem 

pašvaldības darbā ar jaunatni 

un dažādu ar jaunatni saistītu 

problēmu risināšanas nepie-

ciešamību.

Visus priekšlikumus, norā-

dot arī savu vārdu, uzvārdu 

un kontaktinformāciju, lū-

dzam sūtīt uz e-pastu:  an-

gelina.tukisa@krustpils.lv  vai 

zvanot 28311364, vai iesniegt 

rakstveidā personīgi Krustpils 

novada domes administrā-

cijas ēkā, Rīgas ielā 150A, Jē-

kabpilī, 23.kabinetā.

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša, Krustpils 

novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu 

speciāliste

Uzsākta Krustpils novada jaunatnes 
politikas attīstības plāna 
2020.–2026. gadam izstrāde

Projekts “Sporta un brīvā 

laika pavadīšanas iespēju 

dažādošana pie Brāļu Skrin-

du Atašienes vidusskolas” 

(Nr. 18-05-AL24-A019.2202-

000001) veiksmīgi tika īste-

nots Eiropas Lauksaimnie-

cības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības prog-

rammas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabied-

rības virzītas vietējas attīstības 

stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros Krustpils 

novada Atašienes pagastā 

pie Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas tika uzstādītas 12 

(divpadsmit) iekārtas - 6 āra/

brīvdabas trenažieri, kuri pie-

mēroti fi zisku vingrinājumu 

veikšanai brīvā dabā, 3 atpū-

tas soli un 3 atkritumu urnas.

Izvietotie trenažieri ir pie-

mēroti dažāda vecuma cil-

vēkiem – ne tikai bērniem 

un jauniešiem, bet arī pieau-

gušajiem. Aprīkojums ir brīvi 

pieejams un to var izmantot 

ikviens, kurš vēlas nodarbo-

ties ar sportiskām aktivitātēm 

un ir veselīga dzīvesveida 

piekritējs. Trenažieru laukums 

ir pietiekami klusā vietā, lai 

iedzīvotājiem būtu patīkami 

šādā vidē vingrot. Šeit jauki 

laiku pavadīs vecāki ar bēr-

niem, jo netālu ir bērnu rotaļu 

laukums.

Būvdarbus veica SIA “MK 

Dizains”, bet būvuzraudzību 

nodrošināja SIA “LA Konsul-

tants”. Būvdarbi tika veikti 

noteiktajā termiņā, labā kva-

litātē, atbilstoši būvniecības 

normatīviem un standartiem, 

ievērojot darba drošības no-

teikumus.

Kopējās izmaksas EUR 

6438,19, ELFLA fi nansējums 

EUR 5794,37, pašvaldības līdz-

fi nansējums EUR 643,82.

Cienījamie novada 
iedzīvotāji!

Novērtēsim Eiropas Sa-

vienības atbalstu, mūsu paš-

valdības rūpes un ieguldītos 

līdzekļus - saudzēsim kopī-

giem spēkiem jaunizveidoto 

atpūtas vietu un aprīkojumu, 

kas domāts mūsu brīvā laika 

pavadīšanai un veselības no-

stiprināšanai!

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu 

administratore 
Solvita Čandere, 

tālr.: 20288062, e-pasts: 
|solvita.candere@krustpils.lv

Krustpils novada pašvaldība veiksmīgi īstenoja 
Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu 
Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000001 
“Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana 
pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas”
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Krustpils novada pašval-

dības aģentūra “Jaunāmuiža” 

pavasari iesāka uz pozitīvām 

emocijām. Aģentūras darbi-

nieki un klienti 8.martā atzī-

mēja Starptautisko sieviešu 

dienu. Sievietes tika lutinātas 

ar saulainu dienu, pavasara 

ziediem, smaidiem un mī-

ļiem vārdiem no kolektīva 

vīriešu puses. Diena bija po-

zitīvu emociju pilna. Paldies 

visiem, kas iesaistījās šīs die-

nas notikumos. 

Darbs aģentūrā rit pil-

nā sparā. Katru nedēļu pie 

mums iestājas kāds klients. 

Klienti ir no dažādām Latvi-

jas vietām. Daudzi klienti nāk 

no Rīgas. Nu jau esam stabili 

pārkāpuši 200 klientu slieks-

ni. Šobrīd aģentūrā dzīvo 

vidēji 223 iedzīvotāju. Sākam 

apdzīvot ēkas visus stāvus. 

No gada sākuma līdz aprīļa 

beigām iestādē ir uzņemti 

62 klienti, kā arī neiztiekam 

bez klientiem, kas izstājas. Šī 

gada pirmajos mēnešos pie 

mums ir notikuši arī dažādi 

kultūras pasākumi. Ar kon-

certiem viesojās Krustpils 

kultūras nama pašdarbnieki 

un deju kolektīvi “Delveri”, 

“Kauranieši”, ansambļi “Va-

karvējš” un “DingDong”. Ar 

poļu biedrības atbalstu kon-

certu sniedza mākslinieki no 

Vācijas, kā arī mūs visus ar 

savu klātbūtni iepriecināja 

simfoniskais orķestris, kura 

sastāvā bija mākslinieki no 

Kaukāza. Visi pasākumi bija 

emociju un pārsteigumu pil-

ni. Paldies māksliniekiem un 

viņu vadītājiem par skaista-

jiem brīžiem, ko viņi nesavtī-

gi sniedz mūsu klientiem un 

darbiniekiem.

Marta mēnesī darbinie-

ki bija pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Rēzeknes pan-

sionātu. Tur radām redzē-

jumu, kā strādā un attīstās 

pansionāts, kas lieluma ziņā 

ir līdzvērtīgs mūsu pansionā-

tam. Brauciens bija vērtīgs, jo 

daudzas lietas un idejas varē-

sim aizņemties no viņiem. Šo-

brīd turpinām uzlabot klientu 

dzīves apstākļus remontējot 

telpas, piesaistot jaunus spe-

ciālistus, uzlabojot darbinie-

ku darba kvalitāti, iesaistot 

klientus saturīga brīvā laika 

pavadīšanā. Aģentūrā darbo-

jas sociālās aprūpes padome, 

kurā savu līdzdalību ņem arī 

klienti. Padomes mērķis ir 

veicināt aģentūras sniegto 

pakalpojumu kvalitātes uzla-

bošanu un sekmēt aģentūrā 

dzīvojošo personu tiesību un 

pienākumu ievērošanu, inte-

rešu aizstāvību un konfl iktu 

risināšanu starp klientiem vai 

klientiem un personālu. Lieki 

pieminēt, ka patīkami pār-

steidz arī jaunieši, kas izvēlas 

mūsu iestādi, lai gūtu pieredzi 

savai turpmākajai dzīvei un 

darba gaitām. Viena jauniete 

mūs apmeklēja ēnu dienā, 

bet otra savu pieredzi gribēja 

gūt kā brīvprātīgā. Savu pa-

līdzību mums piedāvāja arī 

Jēkabpils ģimnāzijas 9.b. klase 

ar audzinātāju Zandu Skuteli. 

Jaunieši klientus iepriecināja 

ar pavasara ziediem, cienas-

tiņu un jautru “čalošanu”. Mēs 

esam atvērti jauniešiem, kas 

ar savu klātbūtni ir gatavi ie-

krāsot mūsu ikdienu. 

Aģentūrā ir ieviesti arī jau-

ni pakalpojumi – dienas so-

ciālā aprūpe, dušas pakalpo-

jumi ciemata iedzīvotajiem, 

veļas mazgāšanas pakal-

pojums ne tikai juridiskām, 

bet arī fi ziskām personām. 

Dienas sociālo aprūpi klients 

saņem dienas laikā, bet va-

karā dodas atpakaļ uz savām 

mājām. Šo pakalpojumu var 

saņemt pensijas vecumu 

sasniegušas personas un 

personas, kurām noteikta 1. 

un 2. grupas invaliditāte un 

kurām nav kontrindikāciju 

uzturēties šāda tipa iestādē. 

Līgums tiek slēgts ar aģen-

tūru un vienas dienas uz-

turēšanās maksa ir 10 EUR 

(cenā ietilps 4x ēdināšana). 

Vēl iespēja ir iznomāt gultas 

vietu (viesnīcas pakalpo-

jums), kas diennaktī maksā 

7 EUR par gultas vietu. Ja 

vēlaties vairāk uzzināt par 

jaunajiem pakalpojumiem, 

ar jautājumiem griežaties 

aģentūrā.

Savukārt aprīli mēs noslē-

dzām ar Lieldienu pasāku-

mu un Lielo talku. Visi, kas 

vēlējās, varēja ņemt līdzdalī-

bu šajos pasākumos. Lieldie-

nu pārsteigumus aģentūras 

iedzīvotāji saņēma no Jē-

kabpils bērnudārza “Bērziņš” 

bērniem un viņu audzinā-

tājām. Liels paldies viņiem 

par pašu gatavotajām dāva-

niņām.  Pirms svētku sajūtu 

radīja arī katoļu draudzes 

dievkalpojums un baptistu 

draudzes organizētais kon-

certs un dievkalpojums, kā 

arī vokālās grupas “Sandra” 

koncerts. Paldies! 

Savukārt, Lielajā talkā uz-

posām pansionāta teritoriju, 

atbrīvojāmies no liekajiem 

krūmājiem, koku zariem, 

savācām atkritumus un sā-

kām veidot savu “baskāju 

taku”. Teritorija ir liela un 

darba pie tās ir daudz, līdz 

rudenim būs aktīva darbo-

šanās. Paldies visiem, kas 

piedalījās talkā un ieguldīja 

savu darbu. Ja kāds labvēlis 

ir gatavs mums palīdzēt vei-

dot “baskāju taku” un ziedot 

kādu dabas materiālus, laip-

ni gaidīti.

Lai mums visiem skaists 

šis pavasaris!

Informāciju sagatavoja:
P/a “Jaunāmuiža” direktore 

S.Geduša

Pavasaris pansionātā “Jaunāmuiža”

APSTIPRINĀTI ar  Krustpils no-

vada pašvaldības domes 2019.

gada 20.marta lēmumu (sēdes 

protokols Nr. 3,  17.punkts) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām”  43.panta pirmās 

daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta 

trešo un ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumu Nr.266 „Labturības 

prasības mājas (istabas) dzīv-

nieku  turēšanai, tirdzniecībai 

un demonstrēšanai publiskās 

izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 

13.punktu, Ministru kabineta 

2011.gada 21.jūnija noteiku-

mu Nr.491 “Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

3.punktu, Ministru kabineta 

2012.gada 2.oktobra noteiku-

mu Nr.678  “Klaiņojošu suņu 

un kaķu izķeršanas prasības” 

16.punktu

I. Vispārīgie 
jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – Noteikumi) nosaka 

suņu, kaķu un mājas (istabas) 

sesku (turpmāk - mājas dzīv-

nieki) turēšanas kārtību, mājas 

dzīvnieku īpašnieka un turē-

tāja tiesības un pienākumus, 

klaiņojošo vai bezpalīdzīgā 

stāvoklī nonākušu dzīvnieku 

izķeršanas kārtību Krustpils 

novadā, kā arī atbildību par 

Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir sek-

mēt mājas dzīvnieku identifi -

kāciju, samazināt mājas dzīv-

nieku radīto traumu skaitu un 

iespējas infi cēties ar trakum-

sērgu, novērst apstādījumu 

postījumus un mājas dzīvnie-

ku klaiņošanu, uzturēt sanitāro 

tīrību publiskajā teritorijā.

3. Noteikumi ir saistoši vi-

sām fi ziskām un juridiskām 

personām Krustpils novadā, 

kuru īpašumā vai valdījumā ir 

mājas dzīvnieki.

II. Mājas dzīvnieku 
turēšanas kārtība

4. Mājas dzīvnieka īpašnie-

kam ir pienākums nodrošināt 

mājas dzīvnieka reģistrēšanu 

un vakcināciju atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām.

5. Suni, kam implantēta 

mikroshēma, īpašnieks reģis-

trē Lauksaimniecības datu 

centra datu bāzē vai pie prak-

tizējoša veterinārārsta.

6. Kaķi un mājas (istabas) 

sesku, kam implantēta mikro-

shēma, īpašnieks var reģistrēt 

Lauksaimniecības datu centra 

datu bāzē vai pie praktizējoša 

veterinārārsta.

7. Mājas dzīvnieka īpašnie-

kam ir pienākums:

7.1. nodrošināt mājas dzīv-

nieka turēšanu atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām;

7.2. nepieļaut mājas dzīv-

nieka atrašanos vietās, kurās 

uzstādītas speciālas zīmes vai 

aizliegums noteikts citos nor-

matīvajos aktos;

7.3. nepieļaut mājas dzīv-

nieka klaiņošanu;

7.4. pēc mājas dzīvnieka pa-

zušanas konstatēšanas ziņot 

pašvaldības mājaslapā norādī-

tai personai;

7.5. nepieļaut, ka mājas 

dzīvnieks rada netīrību sabied-

risko ēku telpās un novada sa-

biedriskajās vietās.

8. Dzīvojamo māju tuvumā 

var atrasties sterilizēti bezsaim-

nieku kaķi ar nosacījumu, ja 

tiek nodrošināta kaķa labturī-

ba un apzīmēšana, un baroša-

nas vietas sakopšana.

9. Par katru gadījumu, kad 

mājas dzīvnieki ir kontaktēju-

šies ar plēsīgiem dzīvniekiem 

vai klaiņojošiem dzīvniekiem, 

vai tos ir sakoduši minētie 

dzīvnieki, vai ir aizdomas par 

mājas dzīvnieka saslimšanu ar 

trakumsērgu, mājas dzīvnie-

ka īpašniekam nekavējoties 

jāziņo par to praktizējošam 

veterinārārstam vai Pārtikas un 

veterinārā dienesta teritoriā-

lajai struktūrvienībai un jāveic 

nepieciešamie pasākumi sava 

cietušā vai slimā mājas dzīv-

nieka izolācijai.

III. Klaiņojošu 
vai bezpalīdzīgā 
stāvoklī nonākušu 
mājas dzīvnieku 
izķeršana

10. Klaiņojošs mājas dzīv-

nieks ir bez pajumtes un īpaš-

nieka aprūpes vai uzraudzības 

palicis mājas dzīvnieks, izņe-

mot sterilizētus bezsaimnieka 

kaķus, kuri uzturas dzīvojamo 

māju tuvumā, tiek baroti un 

tiek nodrošināta to labturība.

11. Par klaiņojošu vai bez-

palīdzīgā stāvoklī nonākušu 

mājas dzīvnieku jāziņo paš-

valdības mājaslapā norādītai 

personai, kura organizē klaiņo-

jošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī 

nonākušu mājas dzīvnieku 

izķeršanu.

12. Par ievainotu mājas dzīv-

nieku vai publiskā vietā esošu 

mājas dzīvnieka līķi jāziņo paš-

valdības mājaslapā norādītai 

personai, kura organizēs mājas 

dzīvnieka līķa savākšanu.

13. Klaiņojošu vai bezpa-

līdzības stāvoklī nonākušu 

mājas dzīvnieku izķeršanu 

Krustpils novadā veic persona, 

ar kuru pašvaldība noslēgusi 

līgumu par mājas dzīvnieku 

izķeršanu un nogādāšanu 

dzīvnieku patversmē, un kura 

to var veikt normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.

14. Pēc dzīvnieka identifi -

kācijas datiem (kakla siksna ar 

kontaktinformāciju, implan-

tēta mikroshēma vai tetovē-

jums), nosakot mājas dzīvnie-

ka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs 

rīkojas atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam. 

15. Mājas dzīvnieka īpaš-

niekam vai turētājam ir pienā-

kums segt visus izdevumus, 

kas saistīti ar mājas dzīvnieka 

izķeršanu, transportēšanu, 

izmitināšanu, uzturēšanu un 

aprūpi patversmē (turpmāk 

– pakalpojumi). Maksu par pa-

kalpojumiem aprēķina atbil-

stoši pakalpojumu sniedzēja 

cenrādim.

16.  Mājas dzīvnieka īpaš-

nieks vai turētājs, uzrādot per-

sonu apliecinošu dokumentu, 

mājas dzīvnieka reģistrācijas 

dokumentu, vakcinācijas 

apliecību un samaksājot pa-

kalpojumu izmaksas, izņem 

mājas dzīvnieku no dzīvnieku 

patversmes.

IV. Atbildība par 
saistošo noteikumu 
neievērošanu

17. Par Noteikumu pārkā-

pumiem, par kuriem atbildību 

neparedz citi Latvijas Repub-

likas normatīvie akti, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu no septiņiem līdz trīssimt 

piecdesmit euro.

18. Noteikumu izpildi kon-

trolē un sastāda administratīvā 

pārkāpuma protokolus Krust-

pils novada pašvaldības Vides 

un civilās aizsardzības dienes-

ta amatpersonas un pagasta 

pārvalžu vadītāji attiecīgā pa-

gasta teritorijā.

19. Administratīvā pārkā-

puma lietas izskata Krustpils 

novada pašvaldības Adminis-

tratīvā komisija. 

Paskaidrojuma 
raksts

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta 

trešo un ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2006.gada 4.aprīļa 

noteikumu Nr.266 „Labturības 

prasības mājas (istabas) dzīv-

nieku  turēšanai, tirdzniecībai 

un demonstrēšanai publis-

kās izstādēs, kā arī suņa ap-

mācībai” 13.punktu, Ministru 

kabineta 2011.gada 21.jūnija 

noteikumu Nr.491 “Mājas (is-

tabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība” 3.punktu, Ministru ka-

bineta 2012.gada 2.oktobra 

noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu 

suņu un kaķu izķeršanas prasī-

bas” 16.punktu.

Saistošie noteikumi nepie-

ciešami, lai nodrošinātu mājas 

dzīvnieku reģistrāciju, novēr-

stu to klaiņošanu, nodrošinātu 

veselīgu un tīru vidi Krustpils 

novadā, lai dzīvnieku turēšana 

neradītu draudus cilvēku vese-

lībai un drošībai. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosa-

ka mājas dzīvnieku turēšanas 

kārtību, klaiņojošu vai bez-

palīdzīgā stāvoklī nonākušu 

dzīvnieku izķeršanas kārtību, 

mājas dzīvnieku īpašnieku pie-

nākumus un atbildību par to 

nepildīšanu.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

Saistošo noteikumu īsteno-

šanā nav plānota pašvaldības 

budžeta ieņēmumu daļas pa-

lielināšanās. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā 

Nav attiecināms.

5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu uzrau-

dzību un kontroli veiks vides 

un civilās aizsardzības dienes-

ta amatpersonas un pagastu 

pārvalžu vadītāji.

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs       
K.Pabērzs

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/4 
“ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā”
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Vēlēšanu iecirknī Nr. 496. 
Atašienes pagasta pārvalde:

Komisijas priekšsēdētaja – Antra Čevere,  T: 26470258
Komisijas sekretāre – Elita Karāne T: 26827304
Komisijas locekļi –Rita Grīnberga, Aija Berne, Līga Kozu-

liņa, Aldis Karasevs.
Rezervē Marija Zalāne

Vēlēšanu iecirknī Nr. 503. 
Krustpils pagasta pārvalde:

Komisijas priekšsēdētaja- Anita Ozoliņa, T: 22122249
Komisijas sekretāre – Anita Ozoliņa, T: 29488109
Komisijas locekļi – Aivars Ozoliņš, Santa Lukjanova, Līga 

Garkalne, Daina Bērziņa.
Vēlēšanu iecirknī Nr. 504. 
Zīlānu kultūras nams:

Komisijas priekšsēdētājs – Agris Vidējais, T: 29413050
Komisijas sekretāre – Dace Braune, T: 29394879
Komisijas locekļi – Irēna Stradiņa, Anna Lazdāne,  Judīte 

Zandberga, Sandra Kuzmenko.

Vēlēšanu iecirknī Nr. 506. 
Mežāres pagasta kultūras nams:

Komisijas priekšsēdētaja –  Nadežda Mitrofanova, T: 
26641668

Komisijas sekretāre- Inta Fedotova, T: 29851364
Komisijas locekļi –Tatjana Šeklanova, Anna Baklāne, 

Aina Bērziņa, Jautrīte Cīrule.
Rezervē: Aelita Ozoliņa, Jūlija Orlova, Anastasija Voitova

Vēlēšanu iecirknī Nr. 515. 
Variešu pagasta pārvalde:

Komisijas priekšsēdētaja – Anita Ruliete, T: 28317743
Komisijas sekretāre – Laila Reinholde, T: 25545115
Komisijas locekļi – Astrīda Lukjanova,   Ligita Krūmiņa, 

Inita Zeltiņa, Līga Garkalne.
Vēlēšanu iecirknī Nr. 516. 
Vīpes pagasta pārvalde:

Komisijas priekšsēdētāja – Inga Bramane, T:26521738
Komisijas sekretāre – Ineta Šeinova, T: 26140933
Komisijas locekļi – Kristīna Zvirbule, Marita Karaseva, Ja-

nīna Semjonova, Natālija Semjonova 

Krustpils novada pašvaldībā izveidotas vēlēšanu 
iecirkņu komisijas Eiropas Parlamenta vēlēšanām:

17. aprīlī, Vīpes pagasta 

bibliotēkā, lielāki un mazāki 

bērni bija sapulcējušies uz 

Lieldienu radošo darbnīcu. 

Radošā s darbnīcas moto – 

veidojam visu, kas ir apaļš, 

jo viens no galvenajiem Liel-

dienu simboliem ir ola. Izga-

tavojām krāsainas apsveiku-

ma atklātnītes olas formā. 

Lai olām nebūtu tik vientuļi, 

tika griezti un līmēti krāsaini 

zaķi. Ejot mājās, bērni savus 

darbiņus paņēma līdzi, jo 

arī tur ir jārada Lieldienu no-

skaņa. Svētki taču tepat aiz 

durvīm, ko nojaušam pēc 

kalendāra, garākām dienām 

un pavasarīgajām vēsmām 

gaisā!

Informāciju sagatavoja: 
Vīpes pagasta bibliotēkas 

vadītāja 
Inese Daukste-Sproģe

Vīpes pagasta bibliotēkā 
aizvadīti  pavasara krāšņākie 
svētki – Lieldienas!

Lauku partnerības “Sēlija” 

rīkotais radošā konkursa “VE-

DĒJS” noslēguma pasākums 

ir kļuvis par labo vārdu svēt-

kiem Vedēja nosaukuma 

cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 

14.reizi. Pagājušajā gadā tika 

iesniegti 10 apraksti, kuru 

varoņi ir dažādu lauku dzīves 

jomu pārstāvji – biedrību ak-

tīvisti, ģimene – kultūra vēr-

tību uzturētāja, kultūras dar-

binieki, cilvēki ar interesantu 

aizraušanos, uzņēmējs. Kon-

kursa noslēguma pasākums 

tradicionāli notiek iepriek-

šējā gada laureāta pagastā 

vai mazpilsētā. Šogad tas 

notiks Jēkabpils novada 

Rubenes pagastā, kur dzīvo 

Inta Tomāne - Vedēja 2018. 

Vēl pirms gada laureāti bija 

mūsu novadnieki – Mārīte 

un Gaitis Poļi no Kūku pa-

gasta.

Par šādiem pozitīvi do-

mājošiem, lauku vidi un 

cilvēkus iedvesmojošiem 

cilvēkiem aicinām rakstīt arī 

šogad!

Par ko rakstīt:
1. Par pozitīvi domājo-

šiem radošiem cilvēkiem 

Jūsu pagastā.

2. Par jauniešiem, kas aktī-

vi iesaistās pagasta dzīvē.

3. Par vietējiem uzņēmē-

jiem, kuri ne tikai veiksmī-

gi vada savu uzņēmumu/

saimniecību, bet arī piedalās 

pagasta pasākumos un at-

balsta tos materiāli.

4. Par jauno ģimeņu mo-

tivāciju dzīvot laukos – par 

viņu vērtību izpratni.

5. Par lauku cilvēkiem, ku-

rie m ir īpašas aizraušanās.

Lūgums aprakstīt sava va-

roņa veikumu pēdējo piecu 

gadu laikā.

Iesniegšanas laiks: līdz 

2019.gada 21. jūnijam.

Kam iesniegt:
Skaidrītei Medveckai

Adrese: Skolas 7-24, Ak-

nīste, LV-5208

e-pasta adrese: sk_me-

dvecka@inbox.lv

Konkursa nolikumu ska-

tīt partnerības mājas lapā 

www.partneribaselija.lv 

Informāciju sagatavoja:
Skaidrīte Medvecka

Biedrība “Lauku 
partnerība Sēlija” izsludina 
gadskārtējo jaunrades 
konkursu „Vedējs 2019”

No Tevis tik daudz bija 
ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, 
tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi 
kopā būt …

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI

KORŽENEVSKA 
VERONIKA 
16.05.1931.– 26.03.2019.

KALVE VERONIKA 
01.07.1936.– 30.03.2019.

VASILE REGĪNA 
10.06.1940.– 06.04.2019.

UPĪTIS ALFREDS 
25.12.1944.– 05.04.2019.

OZOLIŅŠ GUNĀRS 
06.04.1938.– 19.04.2019.

BĒRZIŅA ERNA  
09.01.1927.– 29.04.2019.

ZDANOVIČA JEKATERINA 
03.11.1931.– 30.04.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 
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Aktieris, režisors un  drama-

turgs Jānis Lejiņš dzimis 1899.

gada 16.aprīlī Zīlānos. Nacio-

nālā teātra režisors Osvalds 

Uršteins nosaucis Jāni Lejiņu 

par vienu no tiem akmenī at-

veidotajiem milžiem, kas tur 

uz saviem pleciem Nacionālo 

teātri. Taču laiks ir nežēlīgs, un 

īpaši bargi tas skar aktierus. 

Jāņa Lejiņa paaudze šajā pa-

saulē nu jau raugās no aizsau-

les dārziem. 

Jānis Lejiņš ieraudzīja šīs 

pasaules gaismu Krustpils 

pagasta Zīlānos”. „Zīlāni” – tās 

ir Jāņa Lejiņa mūsmājas, kur 

iepazīta pasaule un cilvēki, 

daži no viņiem mūs uzrunā   

no grāmatas „Spēlmaņu cilts” 

lappusēm. Atmiņām par Zī-

lāniem līdzi nācis bērnības 

mīļums, pirmreizīguma spilg-

tums un tiešums: „Tiešām, 

nekur neesmu dzirdējis cīru-

ļus tik pārbagāti vīterojam kā 

Zīlānu un Krustpils pļavu un 

druvu zaļojošos līdzenumos! 

Viss gaiss, šķiet, šūpojas šajās 

skaņās.Vai cilvēks var turēt 

ļaunu prātu, to dzirdot?! Kam 

vēl tik skaista dzimtene?!”

Dzimtene un „Zīlāni” Jānim 

Lejiņam ceļasomā ielika gaišo 

dzīves skatījumu.Viņa turp-

mākās dzīves gaitas mežģās 

un šķetinās:  viņa tēvs kalpo 

Krievijas dzelzceļa dienestā, 

tālab ar ģimeni pārceļas uz 

Smoļensku, kur dēlēns sāk 

apmeklēt proģimnāziju. Ve-

cākiem pārceļoties uz Rīgu, 

Jānis turpina mācības Nikolaja 

ģimnāzijā, bet ne ilgi, jo Pirmā 

pasaules kara laikā ģimnāziju 

evakuē uz Tērbatu, bet Jānis 

kopā ar tēvu, kas ir drāšu fab-

rikas „Stars” zirgu transporta 

pārzinis, vispirms paliek Rīgā, 

tad evakuējas uz Maskavu. 

Šī pilsēta J. Lejiņa dzīvē ieliek 

paliekamus vaibstus. Viņš sāk 

strādāt sludinājumu birojā ne-

tālu no Kremļa un brīvajā laikā 

apmeklē muzejus, izstādes, 

operu  un teātrus. Toreiz Mas-

kavā aumaļām kūsā mākslas 

dzīve, piedāvājot bagātīgus 

iespaidus. Viņš jūsmo par 

Maskavas Dailes meistariem 

un par ģeniālo F. Šaļapinu.  

Atmiņā paliek skats, kad pēc 

izrādes Zimina operā lielajam 

dziedonim aplaudē K. Sta-

ņislavskis, bet Šaļapins noliec 

galvu sava kolēģa priekšā. Šis 

brīdis Jānim Lejiņam uz visu 

mūžu liek ielāgot vienu no 

svarīgākajiem baušļiem: „Ir jā-

mācās būt lieliem ne vien sa-

vos mērķos un idejās, bet arī 

savā ikdienā, bez kuras cilvēka 

dzīve nav iedomājama. Un 

liela nelaime, ja liela māksla 

labos māksliniekos paslēpjas 

aiz maziem, iedomīgiem rak-

sturiem.”

Maskavā jauneklis ne vien 

vēro un skatās, bet metas 

iekšā arī mācībās, turklāt at-

šķirīgos virzienos; viņš apgūst 

gleznošanas pamatus aka-

dēmiķa Meškova studijā un 

iestājas Muziļu – Borozdinu 

teātra skolā, kur jau pirmajā 

kursā pievērš pasniedzēju uz-

manību. Taču skaistos sapņus 

pārtrauc 1917. gada revolūci-

jas. Privāto kantori slēdz, jau-

neklis paliek tikpat kā uz ielas 

un nolemj doties uz dzimte-

ni, kas vēl ir vācu okupācijas 

varā. Taču ceļš apstājas Veļi-

kije Lukos, kur no rietumiem 

plūst latviešu bēgļi. Un tikai 

1918. gadā izdodas atgriez-

ties dzimtajā Krustpils pusē. 

Tur nu viņš skaitās teātra no-

zares speciālists un biedrības 

priekšnieka lūgts un aicināts 

iestudēt Ā. Alunāna lugu „Kas 

tie tādi, kas dziedāja”. Izrāde 

lielā pacilātībā notiek 24. no-

vembrī. Ir izplatījusies vēsts 

par Latvijas nodibināšanu, un 

enerģijas pārpilnais jauneklis 

dodas uz Rīgu: „Uz Rīgu! Īsta 

profesionāla skatuve nu bija 

mans ilgu sapnis!”

Ceļā uz īsto skatuvi Jānis 

Lejiņš veic vairākus pakāpie-

nus: vispirms viņu Reinholds 

Veics ieskaita Otrā Rīgas pil-

sētas teātra trupā, bet kad lie-

linieki to pārņem un izveido 

Strādnieku teātri, vieta tajā 

Lejiņam neatrodas. Vairākus 

mēnešus viņš nostrādā Rīgas 

krievu drāmā. 1919. gada ru-

denī sākas Latvijas Nacionālā 

teātra dibināšanas priekšdar-

bi. Vadītājs Aleksis Mierlauks 

pieņem Jāni Lejiņu pirmajā 

trupas komplektēšanas dienā 

– 22.septembrī. Un turpmākie 

25 gadi pieder Nacionālajam 

teātrim.

Nacionālajā teātrī Latvijā 

Jānis Lejiņš nospēlējis milzīgu 

repertuāru. Apbrīnas vērta ir 

aktiera lomu  amplitūda, jo 

viņam nevar piemērot kādu 

ampluā: varonis, mīlētājs, rak-

sturlomu tēlotājs. Ja arī teātra 

kritiķi ne vienmēr slavinājuši 

aktieri, tad skatītājiem viņš 

bija iemīļots, un pēc izrādēm 

skaistākās rozes tika viņam. 

Skatītājus fascinēja viņa vīriš-

ķība un elegantā stāja, viņa 

temperaments un emocio-

nalitāte; vienā personā bija 

iemiesotas divas gandrīz 

pretējas īpašības – vīrietiska 

pašapziņa un neviltots sirsnī-

gums, siltums. Un tas sasildīja, 

īpaši sieviešu kārtas skatītāju 

sirdis. Jāņem vērā arī lomas, 

kuras viņš tēloja, un vārdi, 

kurus no skatuves teica. Bieži 

viņu redzēja mīlamu, pievilcī-

gu cilvēku lomās.

To laiku ievērojama teātra 

vērtētāja P. Jēgere – Freima-

ne runājusi par Jāni Lejiņu kā 

par mūzu bagātīgi apveltītu 

mākslinieku un tiešām – vie-

nā cilvēkā reti iemiesotas tik 

daudzveidīgas dotības. Jānis 

Lejiņš bija aktieris, taču Na-

cionālajā teātrī viņš kļuva par 

režisoru. Pirmā reize, kad šā te-

ātra programmās bija lasāms 

režisora Jāņa Lejiņa vārds, bija 

1922. gada 22. maijs. Teātrī 

notika J. Lejiņa vakars, kad iz-

rādīja viņa sarakstīto un iestu-

dēto „Vientuļi cilvēki”.

Viņš bija jauns, enerģijas 

pilns, arī prasīgs un negribēja 

samierināties ar teātrī izvei-

dojušos situāciju, viņam bija 

skaidrs, pēc kādiem princi-

piem radošais darbs teātrī 

būtu organizējams, bet, kad 

tas neizdevās viņš uz pāris 

sezonām no Rīgas pazuda. 

1934. gadā J. Lejiņš strādā 

pilsētā pie jūras un vada Lie-

pājas Jauno teātri.  Rīgā at-

griezās1936. gadā, kad Nacio-

nālajā teātrī režisēja Raiņa „Pūt 

vējiņi”. No 1934. gada viņu 

visu mūžu pavadīja gādīgas 

un mīļas rokas – dzīvesbiedre 

Valda, dzimusi Švanka, kādrei-

zēja Liepājas teātra dziedātāja. 

Rūpīgā dzīvesbiedre bija kopā 

ar savu Jāni arī pēdējā cēlienā, 

kad vīra acu gaisma sāka krēs-

lot un solis kļuva gausāks.

Vēl jārunā par kādas mūzas 

pieskārienu Jāņa Lejiņa perso-

nībai – tā ir lugu rakstniecība. 

Pirmais darbs teātrī parādījās 

1922. gadā, bet kopumā uz-

rakstītas divpadsmit lugas.

Kara beigās bēgļu takas 

aizveda režisoru uz Marienbā-

di Čehoslovākijā, bet vēlāk te-

ātra spēlētāju pulciņš nonāca 

Bavārijā, un – kur ir spēlmaņu 

cilts, tur ir arī teātris. Šajā laikā 

iestudēja Blaumaņa lugu „No 

saldenās pudeles” Kārļa Veica 

režijā un daudzās Bavārijas 

pilsētās  to izrādīja latviešu 

bēgļiem. Paliekamu mājvietu 

uz pāris gadiem kopa atrada 

kādā vienkāršā, pašu uzpostā 

ēkā Eslingenē. Tapa Eslinge-

nes teātris, kur Jānis Lejiņš 

vēlreiz notēloja Raiņa Uldi. 

Tā bija tikai pagaidu vieta, un 

1950. gadā līdz ar Eslingenes 

teātra kodolu viņš nonāca 

Bostonā, un tā paša gada sep-

tembrī nodibinājās Amerikas 

Latviešu teātra Bostonas an-

samblis. 1951. gada 6. janvārī 

tas sniedza savu pirmo izrādi 

– to pašu Eslingenē rādīto „No 

saldenās pudeles”. Jānis Lejiņš 

kopā ar Kārli Veicu kļuva par 

šā teātra mākslinieciskajiem 

vadītājiem un divdesmit pie-

cus gadus – gluži tikpat, cik 

Latvijas Nacionālajā teātrī –  

aizvadīja Bostonas ansamblī. 

Un arī trimdā J. Lejiņš teātri 

uzlūkoja ne vien par nodar-

bošanos, bet arī par savas dzī-

ves mērķi. Jāņem vērā, ka visi 

teatrāļi dienā strādāja maizes 

darbu un tikai vakaros pul-

cējās uz mēģinājumiem, bet 

viesizrādēs vispār bija jāpārvar 

iespaidīgi attālumi, piemēram 

no Bostonas uz Toronto vai 

no Bostonas līdz Vašingtonai. 

Amerikā Latviešu teātra Bos-

tonas ansamblim bija milzīgi 

nopelni latvietības kopšanā 

sarežģītajā trimdas situācijā. 

Teātris rādīja galvenokārt lat-

viešu autoru darbus: klasiku 

un jaunuzrakstītās lugas.

1976. gadā Amerikas Lat-

viešu teātra Bostonas an-

samblis atzīmēja savu divdes-

mit piecu gadu darba jubileju. 

Kādreizējais pārgalvnieks ar 

neiegrožoto temperamentu 

Jānis Lejiņš nu bija pārvērties 

cienījamā sirmgalvī ar nelielu 

bārdiņu, bet sirdsdegsmes vēl 

pa pilnam. Jubilejas reizē vēl 

cerīgi skatījās nākotnē, tomēr 

skarbā realitāte rādīja, ka gadu 

skaits sakrājies krietni prāvs, 

nācās vien pārcelties tuvāk ra-

diniekiem – meitām Lolitai un 

Inai. Lejiņu pāris pārceļas uz 

nelielo Aleksandrijas pilsētu 

Vašingtonas tuvumā.

Dzimtenes ainavas pēc 

atmiņas J. Lejiņš gleznojis 

spilgtos, košos toņos un allaž 

ar daudz saules. Jānis Lejiņš ir 

piedzīvojis rūgtumu un bries-

mas, taču mūža novakarē, par 

dzimteni domājot, visam pāri 

vizēja saule. Mākslas zinātnieki 

viņa darbus noteikti novērtē-

tu kā pasaldenus, tomēr gal-

venais, ka autors tajos izteicis 

savu attieksmi pret dzimto 

pusi un dzīvi. Un viņš varēja 

justies laimīgs, jo bija nonācis 

līdz vienīgajai nemainīgajai 

gudrībai – kā pelavas atmest 

sāņus rūgtumu, pāridarījumu 

un naidu, paturot sevī mīles-

tību.

Kaut sirms, tomēr joprojām 

plecīgs un stalts, ar gaismu 

sirdī – tāds viņš 1990.gada 25. 

jūn ijā arī aizgāja mūžības dār-

zos, jo visu mūžu bija spējis 

saglabāt sevī gaismu un mī-

lestību.

Informāciju sagatavoja:
Zīlānu bibliotēkas vadītāja

Anna Lazdāne

Zīlānietis no spēlmaņu cilts

Lai arī Dziesmu un deju 

svētki aizvadīti, kolektīvi tur-

pina savu darbu. Darba dienu 

un brīvdienu vakaros dejo-

tāji tiekas kultūras namos, 

lai apgūtu jaunas dejas gan 

savam priekam, gan svētku 

repertuāra dejas. Tiek rīkoti 

deju koncerti, kolektīvu jubi-

leju koncerti. Kolektīvi regulāri 

brauc ciemos uz tālākām un 

tuvākām vietām, lai ar savu 

degsmi un dejotprasmi prie-

cētu skatītājus.

6.aprīļa vakarā Viesītes 

kultūras pilī notika Jēkabpils 

apriņķa tautas deju kolektī-

vu koncerts - skate ar mērķi 

veicināt tautas deju kolektīvu 

radošo darbī bu, izaugsmes 

iespējas, nodrošināt kolektī-

vu darbības procesa nepār-

trauktību un apzināt kolektīvu 

kvantitatīvo un kvalitatīvo sa-

stāvu starpsvētku periodā. Šo-

gad kolektīvi gatavojas tautas 

mākslas svētkiem “Sēlija rotā”, 

kuri notiks 2019.gada 29.juni-

jā Jēkabpils novada Ābeļu es-

trādē. Koncertā tika izdejotas 

dejas, kuras iekļautas svētku 

Lielkoncerta repertuārā.

Skatē piedalījās 18 kolek-

tīvi. Tika pārstāvēti: Aknīstes 

novads, Jēkabpils novads, 

Krustpils novads, Salas no-

vads, Viesītes novads un Jē-

kabpils pilsēta.

Žūrijas vērtējums no kolek-

tīvu vadītājiem bija pozitīvs. 

Protams notika diskusijas un 

analīze kolektīvu vadītāju 

sanāksmē. Gala rezultātā, lai 

kolektīvi starpsvētku periodā 

noturētos un būtu motivēti 

darboties, koncerta-skates re-

zultāti izveidojās šādi:

Augstākā pakāpe  - JDK 

“Delveri” (Vad. Ingrīda Feld-

mane), JDK “Landi” (Vad.Daiga 

Ģeidāne), VPDK “Augšzeme” 

(Vad. Mārīte un Andris Kiv-

lenieki), VPDK “Letkiss” (Vad. 

Inga Lavrinoviča).

I.pakāpe - VPDK “Solis” (Vad.

Daiga Ģeidāne), VPDK “Zīlā-

nietis” (Vad.Ilmārs Dreļs), SDK 

“Dejotprieks” (Vad.Aina Deks-

ne), VPDK “Deldze” (Vad. Dai-

ga Ģeidāne), VPDK “Kastanis” 

(Vad. Kristīne Pazuha), VPDK 

“iDeja” (Vad.Mārīte un Andris 

Kivlenieki), JDK “Zvirbuļi” (Vad.

Madara Paegle), VPDK “Ieleja” 

(Vad. Aivars Ielejs), SDK “Krust-

pilietis” (Vad. Ilmārs Dreļs), 

VPDK “Rasa” (Vad. Inta Tomā-

ne), VPDK “Kaupre” (Vad. Inita 

Gādmane), JDK “Augšzeme” 

(Vad.Mārīte un Andris Kivle-

nieki), VPDK “Sadancis” (Vad.

Inese Lazdāne)

II.pakāpe – JDK “Laude” 

(Vad.Sandra Vaitķeviča)

Griba gan dejot, gan prie-

cāties, gan sevi parādīt, kas 

paveikts šajā gadā. Tika izde-

jotas daudzas dejas, kas prie-

cēja līdz sirds dziļumiem - no 

jaunās G. Skujas “Sēļu valša” 

līdz sen dejotai un jau piemirs-

tai   A.Daugeles “Toļi dzejvoj”. 

Pa vidu cēlais J.Purviņa “Kāzu 

goda solis”, mierīgā, pavasa-

rīgā M.Simsones “Iebrauca 

saulīte”, amizantais L.Lipores 

“Tirgus dancis”, vienmēr de-

jotais V.Ozola “Klabdancis” un 

daudzas citas dejas.

Paldies dejotājiem, ko-

lektīvu vadītājiem, Jēkabpils 

apriņķa deju kolektīvu virsva-

dītājai Elitai Treilonei, Aknīstes, 

Jēkabpils, Krustpils, Salas un 

Viesītes novadu pašvaldībām 

un Jēkabpils pilsētas domei, 

kā arī visiem tiem, kas mīl 

deju. Radīsim prieku sev un 

citiem un iesim uz savu mēr-

ķi. Paldies Viesītes kultūras 

pils darbiniekiem par silto uz-

ņemšanu gan koncerta die-

nā, gan pirms tam.

Vēl priekšā vasaras koncerti 

un svētki. Kā lielākie no tiem 

- 17.maijā Jēkabpils novada 

Dignājas estrādē “Daugavas 

svētki”, 25.maijā Krustpils sali-

ņā - Dižkoncerts, 29.jūnijā Jē-

kabpils novada Ābeļu estrādē 

VII Sēlijas Tautas mākslas svēt-

ki “Sēlija rotā”.

   Informāciju sagatavoja:
Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras 
pārvaldes vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā 

JDK “Zvirbuļi” un vadītāja Madara Paegle, foto: Vēsma Turkopole

Jēkabpils apriņķa tautas deju kolektīvu koncerts – 
skate Viesītes kultūras pilī
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Jau ierasts, ka Antūžu spe-

ciālajā internātpamatskolā 

regulāri notiek visu mācību 

priekšmetu nedēļas.

Martā mūsu skolā notika 

vizuālās mākslas un matemā-

tikas nedēļas. Mākslinieciski 

radošajā procesā vizuālās 

mākslas nedēļas ietvaros iz-

glītojamie skolotājas Solvitas 

Erdlānes vadībā varēja aplie-

cināt gan savas teorētiskās, 

gan praktiskās zināšanas un 

prasmes trīs kombinētu uz-

devumu ietvaros.

ES…
1. piedalos viktorīnā “Krāsu 

paslēpes 12 krāsu aplī”;

2. piedalos mākslas šedev-

ra tapšanā “Sapņu ķērājs”;

3. piedalos fotosesijā ar vie-

nu akcentējošo krāsu apģēr-

bā, pamatojot tās piederību 

kādai no krāsu grupām.

Skolēnu atsaucība ieprie-

cināja tāpat kā sasniegtais 

rezultāts, jo tapa ne tikai krā-

sainu sapņu ķērāju kompo-

zīcija, bet arī tika noskaidroti 

zinošākie “jaunie mākslinieki” 

izpratnē par krāsu mācību. Šī 

krāsaini darbīgā diena lika vi-

siem mums pasmaidīt, tāpēc 

mēs esam gatavi ieraudzīt 

pavasara krāsu burvību ne 

tikai dabā, bet arī spējam to 

attēlot savos radošajos zīmē-

jumos.

“Cerību klašu” skolotāji kopā 

ar bērniem vienojās izveidot 

krāsojamu attēlu galeriju, 

kuras nosaukums “Ar putnu 

dziesmām mostas pavasaris”. 

Tā kā bērni brīvajā laikā dodas 

pastaigās, vēro dabu, tad sko-

lotāju rosināti, iedvesmojušies 

no skanīgajām pavasarīgajām 

putnu dziesmām, izglītojamie 

darbojās ar krāsām, zīmēja 

un līmēja.   “Cerību bērniem” 

pievienojās arī pirmsskolas 

audzēkņi no “Sprīdīšu” gru-

pas. Un nu mūsu skolas gai-

teni rotā pašu rokām veidoti 

darbiņi - par skolotājas Māras 

Bojāres vadībā tapušo skaisto 

darbu izstādi katram ir patiess 

prieks.

Vizuālās mākslas nedēļas 

noslēgumā projekta “Skolas 

soma” ietvaros visi izglītoja-

mie iesaistījās meistarklasēs 

laikmetīgās mākslas iepazīša-

nai kopā ar māksliniekiem un 

mākslas vēstnešiem. Vizuālās 

mākslinieces un pedagoģes 

Viktorijas Ekstas un mākslas 

zinātnieces, Latvijas Laikme-

tīgās mākslas centra izglītī-

bas projektu vadītājas Māras 

Žeikares vadītajā darbnīcā 

dalībnieki paplašināja savas 

zināšanas un ieguva prasmes 

personīgās identitātes izpētē 

un izpratnē caur pašportretu 

un tā analīzi. Darbs ar paš-

portretu un sevis ievietošana 

kadrā ir neparedzamu izaici-

nājumu pilns. Vienmēr sanāk 

ieraudzīt sevī kaut ko līdz šim 

nezināmu. Šīs darbnīcas mēr-

ķis bija pieņemt šos izaicinā-

jumus, pārrunāt, pameklēt un 

pamēģināt dažādus veidus, 

kā, fotografējot vai fi lmējot 

sevi, iziet no ierastā sevis at-

tēlojuma veida un kā notvert 

kadrā tās netveramās lietas, 

no kā veidojas katra dalībnie-

ka personīgā identitāte. Meis-

tarklases sākumā māksliniece 

pastāstīja par savu pieredzi, 

darbojoties ar performanci 

un pašportretu, dažādām 

pieejām un māksliniekiem, 

kas strādā ar pašportretu, 

par selfi ju kultūru un pašpor-

treta terapeitisko iedarbību. 

Tālāk sekoja iepazīšanās ar 

dalībniekiem un praktisku 

uzdevumu došana. Dalībnie-

ki radīja pašportretus foto un 

“zīnu” formātā. Ļoti pozitīvā 

gaisotnē raisījās sarunas, un 

noslēgumā ikviens darbnīcas 

dalībnieks varēja iesaistīties 

radīto mākslas darbu prezen-

tācijā un apspriešanā.

Savukārt gleznotāja Anda 

Lāce iepazīstināja ar savu ra-

došo darbību, kura saistīta 

ar vizuālo mākslu, par radī-

tajiem starpdisciplinārajiem 

darbiem un bagāto pieredzi, 

kura uzkrāta, desmit gadus 

darbojoties «Zīmējumu teāt-

rī». Māklsiniecei Andai Lācei 

asistēja mākslas vēstnese 

Luīze Mizga - viņu vadītajā 

meistarklasē skolēni plašajā 

sporta zālē tika aicināti pie-

dalīties mākslas darba tapša-

nā, izjušanā un piedzīvošanā. 

Meistarklases praktiskās daļas 

sākumā, iesildīšanās posmā, 

tika uzdots vienkāršs uzde-

vums: vilkt, ar vienu pagarinā-

tā kātā (kātu garumi bija no 

1m līdz pat 3m) iestiprinātu 

otas vilcienu līniju, veidojot 

tādas kā sacensības - kurš 

spēj novilkt visgarāko. Tad 

pamazām, bērniem saprotot 

krāsas uzvedību otā, ar kon-

centrēšanos un atraisīšanos, 

tika sasniegti arvien labāki 

rezultāti. Andas Lāces vadītās 

meistardarbnīcas uzdevums 

bērniem tika saistīts arī ar 

kādas domas pārveidošanu, 

salīdzināšanu, apskatīšanu no 

citas puses, izmantojot kādu 

no paņēmieniem, ko māks-

liniece ir pielietojusi iepriekš. 

Rosinot radošo domāšanu, 

savstarpēju uzticēšanos, at-

brīvošanos un koncentrēša-

nos, ikviens tika aicināts iziet 

no ierastā sevis attēlojuma 

veida: nogulties uz lielformā-

ta papīra, lai kāds cits viņam 

uzzīmētu ķermeņa siluetu, 

lai pēc tam tajā pats var at-

tēlot sevi. Radošās darbnīcas 

noslēgumā visi atzinīgi no-

vērtēja iepazīto daudzveidī-

go mākslas valodu un laik-

metīgās mākslas iedarbību 

pavisam jaunā redzējumā. 

Dienas noslēgumā visi sajutā-

mies laimīgi par iespēju kopā 

baudīt šo skaisto, brīnumaino 

laikmetīgās mākslas pasauli, 

no visas sirds esam pateicīgi 

māksliniecēm,  kuras parūpē-

jās par to, lai šo jauko laimes 

sajūtu izdodas piedzīvot ik-

vienam aktivitātēs iesaistīta-

jam bērnam.

Savukārt visas matemātikas 

nedēļas garumā skolēniem 

bija iespēja parādīt savas zinā-

šanas gan individuālos uzde-

vumos, gan arī kolektīvos dar-

biņos. Matemātikas nedēļas 

lielākais izaicinājums bija tiltu 

būvēšana skolotāju Ritas Dže-

riņas un Aritas Zemītes vadībā 

no spageti makaroniem. Se-

šas komandas izvēlējās vienu 

no piedāvātajiem tilta dizai-

niem,   zīmēja skices (vecāko 

klašu skolēni, balstoties uz 

aprēķiniem, atbilstoši spējām 

veica precīzu tilta rasējumu), 

pēc tam, vadoties pēc norā-

dēm uz interaktīvās tāfeles, 

ar karstlīmi līmēja kopā ma-

karonus. Visi lieliski tika galā 

ar šo uzdevumu, kā rezultātā 

tapa 6 brīnišķīgi makaronu 

tilti. Šajā nedēļā, popularizē-

jot matemātiskās lietpratības 

nozīmi praktiskajās situācijās, 

tika stiprināta skolēnu emo-

cionālā saikne, rosinot viņus 

līdzdarboties matemātikas te-

matu izzināšanā, apguvē un 

gūto zināšanu pielietojuma 

praktiskajā darbībā populari-

zēšanā, vienlaikus sacenšoties 

par galveno balvu – iespēju 

piedalīties lietpratības kon-

kursā Latvijas speciālās izglī-

tības programmas 21015811 

skolēniem, kurš notika 

04.04.2019. Antūžu speciālajā 

internātpamatskolā.

Lietpratības konkursa mēr-

ķis bija popularizēt vispusīgu 

prasmju nozīmi praktiskajās 

situācijās bērniem un jau-

niešiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kā arī veicināt 

sadarbību Latvijas izglītības 

iestādēs pilnveidojot, uzturot 

un attīstot mūsdienu prasī-

bām atbilstošu apmācību 

kvalitāti. Skolēni demonstrēja 

savu koncentrēšanās prasmi, 

pacietību un uzmanību ne ti-

kai domājot, prātojot, izsakot 

savas domas, rēķinot, risinot 

atjautības un izziņas aktivitāti 

veicinošus uzdevumus, pre-

zentējot savus mājas darbus, 

gleznojot, bet arī šujot, sacen-

šoties praktisko situāciju uz-

devumu risināšanā un, precīzi 

izpildot uz ekrāna projicētos 

vingrojumus, izprata savstar-

pējās uzticēšanās nozīmi sa-

darbību veicinošu uzdevumu 

izpildē sportiskās aktivitātēs. 

Kad visi 10 konkursa uzdevu-

mi bija izpildīti, gan mājinieku 

skolas kolektīvs, gan sacen-

sību komandu dalībnieki un 

viesi kopīgā pasākumā varēja 

priecāties par skaistām lietām 

izstādē – tirdziņā, kur bija ap-

skatāmi ne tikai visi konkursa 

darbi, bet arī Antūžu speciālās 

internātpamatskolas skolēnu 

pašu rokām darinātie darbiņi. 

Motivējošākais novērtējums 

par ieguldīto darbu, gatavo-

joties izstādei – tirdziņam, 

bija pasākuma noslēgumā, 

kad jebkurš interesents varēja 

iegādāties dažādas noderīgas 

lietas. Liels prieks par plašo 

piedāvājuma klāstu tirdziņā: 

ļoti kvalitatīvas praktiskas 

lietas uz tirdziņu bija sagata-

vojuši un atveduši Aknīstes 

vidusskolas, Dzelzavas, Rau-

das, Maltas speciālo internāt-

pamatskolu un Ābeļu pamat-

skolas komandu dalībnieki. 

Aizkustinoša bija Antūžu spe-

ciālās internātpamatskolas 

4.grupas skolēnu skolotājas 

Ritas Džeriņas vadībā rīkotā 

labdarības akcija, kur visi ie-

ņēmumi no šīs grupas bēr-

nu radītajiem darbiņiem tika 

novirzīti ziedojumam skolas-

biedra operācijai. Pasākuma 

noslēgumā konkursu uzva-

rētāji un cītīgākie dalībnieki 

saņēma piemiņas balviņas 

no konkursa organizatoriem. 

Vēlos izteikt pateicību ne tikai 

viesiem no Aknīstes, Ābeļiem, 

Dzelzavas, Maltas, Raudas, bet 

arī visiem skolēniem, skolotā-

jiem un skolas darbiniekiem 

par padarīto darbu daudzvei-

dīgo materiālu sagatavošanā, 

par piedalīšanos dažādajos 

pasākumos, kā arī SIA “BRAH-

MA GROUP”, AS Latvenergo, 

Jēkabpils un Krustpils nova-

du pašvaldībām par sagādā-

tajiem pārsteigumiem, kuri 

priecēs sirdi katram konkursa 

dalībniekam vēl ilgu laiku.

  Informāciju sagatavoja:
Antūžu speciālās 

internātpamatskolas
direktora vietniece izglītības 

jomā Aija Ozoliņa

Lietpratības pasākumi Antūžu speciālajā 
internātpamatskolā

Allaž prieks mirdz Antūžu 

speciālās internātpamatsko-

las bērnu acīs, kad ciemos 

gaidām Latvijas Bērnu bā-

reņu fonda darbiniekus. Par 

tradīciju izveidojušies Latvi-

jas Bērnu bāreņu fonda dā-

vātie koncerti, kuros uzstājas 

cienījami skatuves māksli-

nieki. Ciemiņi vienmēr at-

brauc ar pārsteigumiem  un 

saldumiem mūsu bērniem. 

Šoreiz, sagaidot pavasari 

un silto saulīti, Latvijas Bēr-

nu bāreņu fonda vadītāja 

Kaspara Markševica ciemo-

šanās Antūžu speciālajā in-

ternātpamatskolā bija maz-

liet citādāka. K.Markševics lī-

dzi bija atvedis īpašus viesus 

– basģitāristu Robertu Rasu 

un šovu producenti Karīnu 

Tropu, bet koncertu viņu 

vērtējumam sniedza mūsu 

skolas skolēni. 

Koncerta sākumā zālē 

pēkšņi ieradās Zaķu māmiņa 

un lūkoja, kādus priekšnesu-

mus viņas bērni sagatavoju-

ši. Dzeju deklamēja Markuss 

Valainis, Margarita Kovaļova, 

Ksenija Kaskoviča, Alise Pod-

niece, Bruno Rinks, Māris 

Kasparovičs, Ģirts Mežaks 

un Viktorija Strāķe. Daiļrunā-

tājiem palīdzēja sagatavo-

ties skolotājas  M.Zemīte un 

I.Ozoliņa. Interesanus, raitus 

dejas soļus mācēja rādīt 1.-4.

klašu skolēni un cerību bērni 

skolotājas R.Džeriņas vadībā. 

Teātra studija un tās režisore 

I.Beinaroviča iepriecināja 

ar skeču „Pieci kaķi”. Tā vien 

gribējās skatītājiem palīdzēt 

pieciem kaķiem putras vārī-

šanā. Priekšnesumu „Latvijas 

torte” sagatavoja un skatītā-

ju priekam sniedza  skolotā-

jas V.Putāne, L.Krūmiņa un 

viņu bērni. Viesiem ļoti pati-

ka, ar kādu nopietnību pret 

uzticēto pienākumu izturas 

jebkurš koncerta dalībnieks. 

Pirmsskolas grupiņa „Sprīdī-

ši” un 1.b, 3.c klašu skolēni 

kopā ar savām skolotājām 

un aprūpētājām rādīja sko-

lotājas V.Bērziņas iestudēto 

skeču, kurā aicināja sargāt  

mājdzīvniekus un rūpēties 

par viņiem, draudzēties. 

Skeča beigās bērni devās ro-

taļā „Tu un es – draugi esam 

mēs!” Pārsteigumu  koncer-

ta izskaņā sagādāja mazie 

dejotāji, jo dejas laikā skolas 

zālē gaisā pacēlās baloni 

ar uzrakstu „Paldies Latvijas 

Bērnu bāreņu fondam!” 

Tad sekoja apmainīšanās 

ar dāvanām un kopīgu foto 

uzņemšana. Pēc tam skolē-

ni aicināja viesus pie tējas 

galda, kuru sarūpēja mūsu 

skolas 1. arodkursa audzēkņi 

 - pavāru palīgi un viņu sko-

lotāja I.Zemīte.

 Kaspars Markševics uz-

deva arī darbiņu bērniem 

– uzzīmēt katram kartīti, ko 

izmantos 9.maijā Latvijas 

Bērnu bāreņu fonda rīko-

tajās labdarības vakariņās, 

kuru mērķis ir paplašināt 

atbalstītāju loku un vākt 

ziedojumus jaunā projekta 

„Ceļš pie sevis” īstenošanai, 

kurš tiek radīts, lai sniegtu 

palīdzību bērniem ar īpa-

šām vajadzībām un bēr-

niem, kuri cieš no vardarbī-

bas.

Sirsnīgs paldies ikvienam, 

kurš ieguldīja darbu, lai sa-

gaidītu mūsu  draugus un 

sniegtu koncertu! Lai vien-

mēr pietiek enerģijas jau-

nām idejām!

I.Fokičeva
Antūžu speciālās 

internātpamatskolas 
direktora vietniece 

audzināšanas jomā

Koncerts mūsu draugiem
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748.Sūnu mazpulcēnu 

komanda (Ivita Šlesere, 

Paula Bizauska, Paula Beb-

re, Diāna Ļūļāka, Gerda 

Zekante, Kristiāna Kurša, 

Anastasija Vorobjova) pie-

dalījās  Zaļā josta  konkursā 

“Es sāku ar sevi -  Tīrai Lat-

vijai!” un ieguva tiesības 

startēt Latgales reģionālajā 

kārtā. Skolēni aktualizēja 

samilzušo plastmasas mai-

siņu patēriņa radīto pie-

sārņojumu un radīja prak-

tiskus, gaumīgus, ērtus un 

videi draudzīgus iepirku-

ma maisiņu prototipus no 

otrreizējām izejvielām, ar 

kuriem aizstāt plastmasas 

maisiņus. Prezentējot sa-

vus risinājumus plastmasas 

maisiņu patēriņa samazinā-

šanai, 748.Sūnu mazpulks ir 

darinājis džinsa somas no 

vecām džinsu biksēm.

Konkursa “Es sāku ar 

sevi – Tīrai Latvijai!” Latga-

les reģionālā kārta notika 

02.04.2019. Rēzeknes 4. vi-

dusskolas telpās. Šajā kār-

tā par labāko ideju autoru 

godu, kas tiks izvirzīti kon-

kursa fi nālam Rīgā, sacentās 

57 komandas no 36 mācību 

iestādēm. Arī mūsu maz-

pulcēnu darinātās somas ir 

aizceļojušas uz izstādi Rīgā.

Informāciju sagatavoja:
  748.Sūnu mazpulka 
vadītāja Daina Kalve

748.Sūnu mazpulks 
piedalās konkursā 
“Es sāku ar sevi – Tīrai 
Latvijai” reģionālajā kārtā

Pagājušajā nedēļā Jēkabpilī 

peldbaseinā “Citrus” norisi-

nājās starp skolu peldēšanas 

sacensības, kurās piedalījās arī 

Krustpils pamatskolas skolēni.

Skolu sacensībās pārstāvēja 

17 skolēni, 4.-9. klašu grupās.

2007./2008. gadā dzimuša-

jām meitenēm bija jānopeld 

25 m, savukārt pārējiem bija 

jāpeld 50m brīvā stilā. Sacen-

sību kopvērtējumā, jaunāko 

klašu grupā, skolēni ieguva 3. 

vietu, tikai par vienu punktu 

atpaliekot no 2. vietas.

“Lai gan skolā nav pel-

dēšanas nodarbībās, izņe-

mot 2. klasi, daudzi skolēni 

ārpus mācībām apmeklē 

peldbaseinu, vai vasarā  pel-

das  ūdenskrātuvēs, apgūstot 

peldētprasmi un izsaka vēlmi 

piedalīties sacensībās. Mēs to 

tikai atbalstām,” stāstīja Krust-

pils pamatskolas sporta sko-

lotāja Aivita Ķiploka. “Skolēni 

tiešām centās un uzrādīja la-

bus rezultātus. Malači!”

Informāciju sagatavoja:
 Ilona Sadovska

Sūnu 748.mazpulks 18.ap-

rīlī piedalījās Latvijas Maz-

pulku padomes izsludinātajā 

Goda Nominācijas „Augsim 

Latvijai” konkursā. Uz nomi-

nāciju pieteicās 3 mazpul-

cēni: Linda Ozoliņa, Loreta 

Kalve un Estere Bizauska, ku-

ras 8  gadus aktīvi darbojas 

Mazpulku biedrībā, kvalitatīvi 

īsteno mazpulcēnu individu-

ālos projektus un to apliecina 

saņemtie sertifi kāti, godal-

gas.

Meitenes ir izglītotas, mēr-

ķtiecīgas, sabiedriskas, rado-

šas, patriotiskas un apzinās 

savu piederību Latvijai. Pa-

tiess gandarījums ir strādāt 

kopā ar tādiem jauniešiem. 

Vienmēr atsaucīgas, čaklas 

un ar lielu vēlmi darboties 

organizācijā. Meitenes ir kā 

piemērs nākamajiem maz-

pulcēniem. 

Savā motivācijas vēstu-

lē Estere raksta: ”Esmu ļoti 

lepna, ka man ir iespēja dar-

boties mazpulkos. Tie man 

ir devuši jaunus draugus, 

piedzīvojumus un padarītu 

darbu, ar kuru varu lepoties. 

Paldies gribu teikt saviem 

vecākiem, vecmammai par 

motivāciju, vadītājai Dainai 

un organizācijai par iespēju 

tajā darboties ar prieku un to 

nenožēlot.  Mazpulkos gūtās 

prasmes man lieliski node-

rēs dzīvē - eksāmenos, runas 

spēju attīstīšanā un komun i-

kācijā. Pabeidzot 9. klasi no-

teikti iestāšos Rīgas klubiņā, 

jo mazpulki ir mana iedves-

ma un iemesls nepadoties.” 

Linda raksta šādi: ”Mazpul-

kos es iestājos, jo man jau no 

bērnības ir patikusi daba. Ie-

spaidoja arī draugu stāstītais 

par mazpulku dzīvi. Darbojo-

ties biedrībā, es ieguvu darba 

pieredzi, jaunus draugus un 

motivāciju pabeigt darbu 

līdz beigām.

Šajos 8 gados esmu iemā-

cījusies uzstāties un nebaidī-

ties no publikas, prezentējot 

savus projektus publiskos 

pasākumos. Nometnēs un 

pasākumos es ieguvu jaunus 

draugus un neaizmirstamas 

atmiņas.”

Savukārt Loreta raksta: 

”Esmu mazpulcēns jau kopš 

2.klases. Mazpulki man un 

manai ģimenei ir ļoti svarīgi. 

Mana mamma ir mazpulka 

vadītāja, māsas Anna un Vita, 

brālis Vestards ir 748.Sūnu 

mazpulka mazpulcēni. Mana 

vecvecmamma Alma Kalve 

1938.gadā darbojās Daugav-

pils Skolotāju institūta izvei-

dotajā mazpulkā. Abas vecā-

kās māsas ir ieguvušas goda 

nomināciju ,,Augsim Latvijai” 

sertifi kātus un sudraba karo-

tītes. Esam mazpulku patrioti.”

Ar mazpulcēniem strādāju 

jau 15 gadus. Esmu pārlieci-

nāta, ka mazpulkiem aktīvi 

darbojoties, ieguvēji būs gan 

mazpulcēni, gan skolas un 

pašvaldības, kuras apzināsies 

un novērtēs jauniešu lomu 

viņu novadā. Latvijas sabied-

rība kopumā iegūs izglītotus, 

mērķtiecīgus, ieinteresētus 

un radošus jauniešus. Maz-

pulcēni ir pozitīvais piemērs 

saturīga brīvā laika pavadīša-

nā un mērķtiecībā. 

Augsim Latvijai!

 Informāciju sagatavoja:
748. Sūnu mazpulka 

vadītāja Daina Kalve

Sūnu 748.mazpulks piedalās Goda Nominācijas 
„Augsim Latvijai” konkursā

Vairāku mēnešu garumā 

Variešu sākumskolā norisi-

nājās Dambretes čempio-

nāts. Bija ļoti daudz spēļu 

un vairākas kārtas, jo čem-

pionātā bija pieteikušies 

gandrīz visi skolēni, gan 

tie, kas jau labi māk spē-

lēt, gan tie, kas tieši vēlē-

jās iemācīties Dambretes 

gudrības. Skolas bibliotēkā 

katru no mācībām brīvu 

brīdi valdīja liels sacensību 

gars, jo uzvarēt vēlējās visi. 

Katrs skaitīja savus punk-

tus, jo zināja, ka nākamajā 

kārtā tiks tikai tie, kam būs 

vairāk uzvaru. Un tā spēli 

pa spēlei, kārtu pa kārtai 

līdz lielajam finālam tika 

4 skolēni, kas cīnijās par 

godalgotajām vietām, bet 

uzvaras laurus plūca  4.kla-

ses skolēni – 3.vieta Aman-

dai, 2.vieta Renāram, bet 

par čempionu tika kronēts 

Emīls. Malači!

Paldies bērniem par iz-

turību un pacietību garajā 

Dambretes maratonā!

Variešu sākumskolas 
bibliotekāre 

Laila Reinholde  

Tā mēs atgriežamies,
Tā mēs pārnākam,
Kā stārķi nāk mājās,
Atpakaļ to pašu ceļu,
Pa kuru projām gājām. 
(L. Līvena)

Laika skrējienā ir pieturas 

– mirkļi, kas ieskanas drošāk, 

mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā 

vēstures grāmatā.  Tāds košs 

mirklis mūsu vēsturē bija sko-

las 115 gadu jubilejas svinības 

2019.gada 23.martā.

Skolas gadi ir dāsni – šai lai-

kā tiek smeltas zināšanas, at-

tīstītas spējas un talanti, bieži 

vien skolā izveidojusies drau-

dzība saglabājas visu mūžu. 

Skolas gadi ir sapņu, cerību 

un nākotnes nojausmu laiks. 

Varbūt tāpēc mēs visi pēc 

gadiem skolu atceramies ar 

gaišu smaidu – tur taču pali-

kusi mūsu bērnība, tur gaite-

ņos smejas mūsu jaunība, tur 

ir mans skolas sols, tur skan 

mana skolotāja balss.

Sveikt skolu jubilejā bija ie-

radušies Krustpils novada do-

mes priekšsēdētājs Kārlis Pa-

bērzs, Jēkabpils novada izglī-

tības pārvaldes galvenā spe-

ciāliste izglītības jautājumos 

Rainelda Muižniece, mūsu 

Vīpes pagasta pārvaldes vadī-

tāja Ineta Šeinova, komunālās 

saimniecības vadītājs un de-

putāts Juris Puriškevičs, kai-

miņu skolu direktori, bijušie 

Vīpes pamatskolas direktori, 

bijušie skolotāji, skolas darbi-

nieki un absolventi.

Pasākumu vadīja mūsu lie-

liskie mākslinieki: 2014. gada 

absolvente Darja Semjonova 

un 2012. gada absolvents An-

dis Bramanis.  Sanākušos vie-

sus priecēja Vīpes pamatsko-

las bērnu sagatavotais kon-

certs, kas mijās ar apsveikuma 

runām skolai. Kārlis Pabērzs 

novēlēja skolai daudz bērnu 

un daudz pirmā septembra 

svētku. Ar prieku dzirdējām, 

ka Krustpils novada deputāti 

nelems par skolu slēgšanu. 

Tas ielīksmoja mūsu sirdis.

Saņēmām daudz laba vē-

lējumus, lai tikai tagad piepil-

dās. Uzklausījām bijušo direk-

toru - Valdas Kalniņas Vītolas 

un Aijas Semjonovas - apsvei-

kumus un atmiņu emocijas.

Skolas vecāku pārstāve Aija 

Ozoliņa arī sveica skolu un 

skolotājus svētkos un kopā ar 

meitu Dārtu Kristīni Ozoliņu 

veltīja skolai muzikālu sveicie-

nu.

Mūsu skola ir kā simtgadīga 

ābele, kuras gadu nastā izauk-

lēti lieli un mazi, sārti un balti, 

saldi un mazliet sūri āboli, kas 

ik gadu aizripo no pagalma, 

lai vēlāk noteikti atgrieztos. 

Tiem visiem palīdz izaugt 

mūsu skolas stiprās saknes - 

skolotāji un darbinieki. Liels 

paldies skolotājiem par iegul-

dīto darbu gan izglītošanā, 

gan pasākuma organizēšanā, 

skolēniem par drošsirdību uz-

stāties, tehniskajiem darbinie-

kiem par skolas vides sakop-

šanu un bērnu vecākiem par 

uzticību Vīpes pamatskolai. 

Paldies pagasta pārvaldei un 

novada domei par fi nansiālo 

un morālo atbalstu gan svēt-

kos gan arī ikdienas darbos.

Gadiem ir dīvaina vara 

– atmiņā saglabājas labais, 

piemirstas aizvainojumi un 

dusmas, laika attālums ļauj 

novērtēt visu bijušo. Atgriez-

ties atpakaļ skolā pēc dau-

dziem gadiem – tas ir tāpat 

kā satikt sevi pašu, vēl jaunu, 

cerību spārnotu. Tad aizmirs-

tas aizgājušie gadi, un pat 

cilvēki sirmām galvām jaun-

eklīgā dedzībā viens otram 

atgādina: „Tu atceries?” Raisās 

atmiņas, pagaist gadi, un tu 

atkal esi jauns…

Liels paldies skolas kolek-

tīvam: pedagogiem, skolē-

niem, tehniskajiem darbi-

niekiem par ieguldīto darbu 

pasākuma sagatavošanā un 

novadīšanā. Man joprojām ir 

vislabākais kolektīvs, gudrākie 

bērni un skolai - uzticamākie 

vecāki!

 Informāciju sagatavoja:
Vīpes pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāja
Maija Grundšteine 

29.martā Krustpils pamat-

skolā norisinājās 9.klases 

Žetonvakars. Uz pasākumu 

zālē pulcējās 9.klases skolē-

nu vecāki un vecvecāki, sko-

las darbinieki, absolventi un 

vecāko klašu skolēni, kā arī 

draugi.

Kā jau katru gadu, arī šo-

gad 9. klase bija iestudējusi 

izrādi. Šogad devītie bija 

izvēlējušies Baibas Jukņevi-

čas lugu pēc latviešu tautas 

pasaku motīviem “Balts pie 

balta, melns pie melna”. Izrā-

de, kā paši devītie norādīja, 

ir “par ganiem un saimnie-

kiem, par velniem un raga-

nām, par meliem un taisnī-

bu, par balto un melno, par 

draudzību un par mums”.

Skolēni ar skolotājām bija 

ieguldījuši lielu darbu, gata-

vojoties izrādei gan brīvdie-

nās, gan pēc mācību stun-

dām, ko Žetonvakarā varēja 

novērtēt ikviens, redzot gan 

jauno aktieru spēlējumu, 

gan tērpus, gan skatuves no-

formējumu. Lomās iejutās: 

E. Ūdris, M.Kavinksis, A. Šata-

lovs, E.Kalniņš, M. Solovjovs, 

S.Pavlovičs, R. Benarovičs, 

S. Silēviča, A. Degterjova, D. 

Cakule, S. Vīksne, L. Marcin-

keviča, S. Mironovs, kā arī 

skolotāja I. Beinaroviča un S. 

Stiebriņa.

Izrādes laikā skatītāji varē-

ja gan pasmaidīt, gan apdo-

māties par to cik bieži arī ik-

dienā nākas sastapties ar iz-

vēli starp melno un balto…

Pēc izrādes sekoja pasāku-

ma svinīgā daļa, kurā skolēni, 

rādot prezentāciju, atklāja 

savus sapņus un mērķus, 

kurus vēlas sasniegt dzīvē. 

Tāpat tika prezentēts muzi-

kāls video, ko devītie, kopā 

ar skolotājām bija iestudējuši 

un samontējuši.

Pirms žetonu izsniegšanas 

direktore V.Stiebriņa uzru-

nāja klātesošos, izsakot lielu 

prieku par skolēnu un skolo-

tāju ieguldīto darbu izrādes 

tapšanā, kā arī piekodināja 

turpināt cītīgi mācīties, lai 

veiksmīgi nokārtotu eksā-

menus un kļūtu par Krustpils 

pamatskolas absolventiem. 

Informāciju sagatavoja:
J.Iie 

Vīpes pamatskola nosvinējusi 115 gadu jubileju

Krustpils pamatskolā norisinājies Žetonvakars

Krustpils pamatskolas skolēni 
iegūst 3. vietu starpskolu 
peldēšanas sacensībās

Dambretes čempionāts 
Variešu sākumskolā
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Ģimeņu sporta diena  
2019.gada 18.maijs 

10:00 – 15:00 
Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskolas teritorijā 
  

                                       Piedalīties aicināts ikviens sportot gribētājs! 

� Komandā 4-6 dalībnieki  
� Komandā jābūt gan pieaugušajiem, gan bērniem 
� Vienots komandas vizuālais tēls 

Programmā: 

� Aktivitātes pašiem mazākajiem, bērniem, pieaugušajiem un visiem 
kopā 

� Iespēja izbraukt bērniem  ar retro automašīnām 
� Hoverbordi 
� Velo kartingi 
� Piepūšamā atrakcija 
� Pusdienas 
� Medaļas un veicināšanas balvas 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 14.maijam uz e-pastu 
pole100@inbox.lv; tālrunis: 29124049 vai uz e-pastu 

liga.zalane@krustpils.lv; tālrunis 26522932 
          

Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/012 “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada iedzīvotājiem” 

ietvaros.  

 

DALĪBA UN 
AKTIVITĀTES     
BEZ MAKSAS 

Esi ar manām 
plaukstām,
Es ar Tavējām būšu.
Pasildi manus pirkstus.
Mirklīti. Stundiņu. Mūžu.

Krustpils 
novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēta 1 laulība. 
Sirsnīgi 
sveicam!

Liec, Laimīte, baltu 
ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā 
dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēts viens 
jaundzimušais – zēns! 

Sveicam mazulīti 
un viņa vecākus! 
Lai aug brašs un 
laimīgs!

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

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

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
18. maijā plkst.9.00 
Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskolas teritorijā 
Krustpils novada ģimeņu 
sporta diena 
1. jūnijā 
plkst. 14.00 Brāļu 
Skrindu Atašienes 
vidusskolā absolventu 
salidojums. Atašienes 
skolai 115 gadu jubileja

MEŽĀRES PAGASTĀ
17. maijā 
plkst. 16.00 Mežāres 
kultūras namā Pensionāru 
pēcpusdiena “Sirdi 
pārņem pavasaris”
31. maijā 
plkst.18.00 Mežāres 
kultūras namā Bērnu, 
jauniešu pulciņa 
“Sapņotāji’” teatrālas 
spēles “Pelnrušķīte” 
pirmizrāde

KŪKU PAGASTĀ
25. maijā plkst. 
9.00 Laukezera apkārtnē 
Krustpils novada Tūrisma 
sezonas atklāšanas 
pasākums
8. jūnijā plkst. 9.00 
Sūnu pamatskolas sporta 
laukumā Krustpils novada 
atklātais futbola turnīrs 
2019
21. jūnijā Asotes 
pilskalnā Krustpils novada 
saulgriežu svētki
22. jūnijā Kūku 
pagasta brīvdabas 
estrādē “Mārdadzis” 
KRUSTPILS NOVADA 
SVĒTKI 

VARIEŠU PAGASTĀ
1. jūnijā 
plkst. 19.00 Variešu 
sporta laukumā koncerts 
“Zaķītis dancīti veda” 

 VĪPES PAGASTĀ 
1. jūnijā 
plkst. 16.00 Vīpes 
pagasta klubā Bērnu 
ballīte kopā ar rūķiem un 
“Zilajiem brīnumiem”

Krustpils novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009118116) 
izsludina pieteikšanos uz vakanto 
KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDES 
SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA AMATU

(Profesiju klasifi katora kods 1219 27)
Prasības pretendentiem:
1. Tehniskā izglītība (vēlama augstākā izglītība);
2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
3. Labas plānošanas, organizatora un komunikācijas spējas, 
loģiskā domāšana, mērķtiecība un prasme analizēt informāciju un 
patstāvīgi pieņemt lēmumus;
4. Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, augsta 
atbildība, precizitāte, labas saskarsmes spējas;
5. Prasmes strādāt ar datorprogrammām;
6. B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība
Galvenie pienākumi:
1. Apsekot pašvaldības īpašumus un plānot un organizēt 
nepieciešamos un veicamos darbus; 
2. Organizēt un koordinēt saimniecisko darbu veikšanu pagastā; 
3. Organizēt un kontrolēt apkures iekārtu tehnisko kārtību un 
organizēt kurināmā sagādi un izlietošanu, apkures nodrošināšanu 
pagastā
4. Uzraudzīt un nodrošināt pagasta ūdens attīrīšanas iekārtu 
darbību
Piedāvājam:
1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā;
2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
3. stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 
Mēnešalga sākot no EUR 708,00.
Iesniedzamie dokumenti:
1. motivācijas vēstule;
2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 20.maijam 
plkst 15.00 uz e-pastu: krustpils@krustpils.lv 

vai pa pastu: Krustpils pagasta pārvalde, Daugavieši, Spuņģēni, 
Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202

Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. 
Uzziņas pa tālruni +371 26602676 

PIEDALIES IKGADĒJĀ ĢIMEŅU SPORTA DIENĀ UN PAVADI BRĪNIŠĶĪGI 
KOPĀ LAIKU AR SAVU ĢIMENI!
Sporta dienas kārtība:
9.30 – reģistrēšanās, informācijas saņemšana; 
10.00 – pasākuma atklāšana, svētku karoga pacelšana, iepazīšanās ar komandām;
10.30 – Komandu sacensības;
13.00 – Pusdienas brīvā dabā;
15.00 – Apbalvošana, pasākuma noslēgums, svētku karoga nolaišana.
Sporta dienā iekļautas dažādas aktivitātes, spēles un stafetes, kas saistītas 
ar skriešanu, lekšanu, mešanu un citiem uzdevumiem. Ieteikums izvēlēties 
apģērbu, kurā ir ērti kustēties.
Ģimeņu sporta dienā komandai jāsastāv no 4 līdz 6 dalībniekiem, kas ir no vienas ģimenes 
vai dzimtas. Komandas sastāvā jābūt gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas jaunāki par 
16 gadiem. Komandai jābūt ar vienotu vizuālo noformējumu (krāsās, tērpos vai citos 
vienojošos akcentos).Ja komanda sagatavos sveicienu pārējiem dalībniekiem, par tiks 
piešķirts papildus punkts komandas kopējam punktu skaitam. Komandas pieteikumus 
gaidīsim līdz 2019.gada 14.maijam pa e-pastu: pole100@inbox.lv; tālrunis: 29124049 
vai uz e-pastu liga.zalane@krustpils.lv; tālrunis 26522932. Pieteikumā norādīt komandas 
nosaukumu, dalībnieku vecumu, dalībnieku vārdisko sastāvu (var precizēt pie reģistrācijas 
sacensību dienā), komandas kapteini (var precizēt pie reģistrācijas sacensību dienā).

TIEKAMIES JAU DRĪZ, 18. MAIJĀ – PIERĀDI, KA TAVA ĢIMENE IR 
SPORTISKĀKĀ, ĀTRĀKĀ UN PATI, PATI LABĀKĀ!


