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Liekas, vēl nesen skatījā-

mies debesīs krāšņo salūtu, 

par godu 2019. gadam, bet 

šodien jau esam pavasa-

ra noskaņās. Gada sākums 

Krustpils novada pašvaldī-

bas aģentūrā "Jaunāmuiža" 

(pansionāts) iesācies ar iz-

maiņām vadībā. Par pan-

sionāta direktori uz pieciem 

gadiem ir apstiprināta Sol-

vita Geduša. Paldies Maijai 

Upmalei par ieguldīto dar-

bu daudzu gadu garumā!

Šobrīd pansionāts ir pār-

maiņu priekšā, bet lielākā 

vērība tiks likta uz klientu, 

viņa aprūpi un labsajūtu.  

Pozitīvo rādītāju pamat-

kritērijs ir – apmierināts 

klients. Pansionātā vidēji šo-

brīd uzturas 209 klienti. Uz-

ņemt varam līdz 250 klien-

tiem. Pansionātā iedzīvotāji 

dzīvo divvietīgās, vienvietī-

gās un piecvietīgās istabās. 

Viņi saņem kvalitatīvu soci-

ālo un medicīnisko aprūpi. 

Tiek dota iespēja piedalīties 

radošajās nodarbībās, ap-

meklēt kultūras pasākumus, 

dievkalpojumus, ko organi-

zē dažādas kristīgās konfe-

sijas. Pieejama ir bibliotēka, 

tiek nodrošināti ar laikraks-

tiem, organizējam ekskur-

sijas. Klients var uzturēties 

un atpūsties svaigā gaisā 

iestādes iekoptajā teritorijā. 

Pansionātā ir pieejams ma-

siera - fi zisko aktivitāšu or-

ganizatora pakalpojumi.  Pie 

mums dzīvojot, katrs klients 

var atrast sev interesējošo 

nodarbi ikdienā.

Aģentūra ar darba vietām 

nodrošina vidēji 94 darbi-

niekus. Pēc ieņemamajiem 

amatiem, visvairāk ir aprū-

pētāju. Iestādes darbu no-

drošina administrācija, soci-

ālās aprūpes personāls, me-

dicīnas aprūpes personāls, 

ēdināšanas personāls un 

saimnieciskais personāls. 

Uzņemam vecuma pensio-

nārus, 1. un 2. grupas inva-

līdus un cilvēkus, kas savas 

veselības dēļ nespēj veikt 

pašaprūpi un kuriem ir ne-

pieciešama uzraudzība un 

sociālā aprūpe. P/a "Jaunā-

muiža" sniedz ilgstošo soci-

ālo aprūpi, īslaicīgo sociālo 

aprūpi, veļas mazgāšanas 

pakalpojumu (iestādēm), 

transporta pakalpojumu ar 

transportlīdzekli, kas pielā-

gots klientiem ratiņkrēslā. 

Aģentūrai ir sava ūdens 

saimniecība, kuras pakalpo-

jumus izmanto arī ciemata 

iedzīvotāji. Lai piesaistītu 

klientu un apdzīvotu lielo 

ēku, plānojam ieviest jau-

nus pakalpojumus. Viens 

no tiem plānojas kā dienas 

sociālā aprūpe. Šo pakalpo-

jumu klients saņems pa die-

nu un vakarā varēs atgriez-

ties atpakaļ savā ģimenē. 

Pakalpojums domāts ve-

cuma pensionāriem, 1. un 

2. grupas invalīdiem, ku-

riem nav kontrindikāciju 

uzturēties šāda tipa iestā-

dēs. Sīkāku informāciju var 

uzzināt aģentūrā. Plānots 

piedāvāt arī naktsmītnes 

pakalpojumu – gultas vie-

tu, kā arī dušas un veļas 

mazgāšanas pakalpojumu 

ciemata iedzīvotājiem.  At-

nākot pavasarim, veidosim 

savu "baskāju taku", tāpēc 

lūgums, ja kāds var palīdzēt 

ar materiāliem takas izvei-

došanai, laipni aicināti. Vēl ir 

arī citas idejas, ko vēlamies 

realizēt, bet šobrīd pie tām 

strādājam.

Pagājušā gada rudenī 

pansionāts nosvinēja savus 

60 darba gadus. Līdz 1975.

gadam pansionāts atradās 

vecajā invalīdu namā Kūku 

pagastā, pēc tam pārcēlās 

uz jauno ēku, kur arī atrodas 

šobrīd. Gadu laikā ēka sāk 

nolietoties, tāpēc nepiecie-

šams viņā ieguldīt daudz 

darba un fi nanšu līdzekļus. 

Ēkai nepieciešams labot 

jumtu, veikt kosmētiskos 

remontus klientu dzīvo-

jamās istabās, sanitārajos 

mezglos. Jāatjauno ēkā 

esošās iekārtas. Cik spē-

sim, darīsim to paši saviem 

spēkiem, bet nepieciešams 

ir arī sponsoru un labdaru 

atbalsts. Mūsu ienākumi lie-

lākoties veidojas no klientu 

iemaksām par uzturēšanos 

pansionātā, tāpēc šobrīd 

lielu rosību atļauties ne-

varam. Jāsaka liels paldies 

visiem, kas ar savu darbību 

mūs ir atbalstījuši. Paldies 

visiem kultūrā iesaistītajiem 

cilvēkiem, par atsaucību 

un sniegtajiem koncertiem 

mūsu iestādē. Paldies vi-

siem pansionāta darbinie-

kiem par nesavtīgumu pret 

līdzcilvēkiem un ieguldīto 

darbu ikdienā. Lai darbīgs 

un pozitīvs mums visiem šis 

gads!

Lai tuvāk iepazītu mūsu 

ikdienu un darbību, lab-

prāt gaidām ciemos, vai arī 

sekojiet mūsu mājas lapā 

www.jaunamuiza.lv.

Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības aģentūras 

"Jaunāmuiža" direktore 
S.Geduša

Pavasari gaidot 

Krustpils novada 20. feb-

ruāra domes sēdē vienbal-

sīgi pieņemts Krustpils no-

vada budžets 2019. gadam. 

Galvenās budžeta prioritā-

tes ir pašvaldības investīci-

ju projektu nodrošināšana, 

ceļu infrastruktūras uzla-

bošana, vispārējās vidējās, 

pamatizglītības un pirm-

skolas izglītības pieejamī-

bas nodrošināšana, sociālo 

vajadzību nodrošināšan a, 

demogrāfi jas pasākumu 

atbalsts, kā arī kultūras, 

sporta aktivitāšu, brīvā laika 

pavadīšanas iespēju nodro-

šināšana ikvienam novada 

iedzīvotājam.

Krustpils novada pašval-

dības pamatbudžeta ieņē-

mumi 2019. gadā plānoti 

7 975 464 eiro apmērā, kas 

ir par 425 tūkstošiem mazāk 

nekā pērnā gada izpildes 

rādītāji. Lielāko īpatsvaru no 

ieņēmumiem veido iedzī-

votāju ienākuma nodoklis 

– 32%, nākamā lielākā po-

zīcija ir pašvaldību fi nanšu 

izlīdzināšanas fonds – 19%, 

valsts budžeta transferti sa-

stāda 15%, maksas pakalpo-

jumi un citi pašu ieņēmumi 

sastāda 13%, savukārt ma-

zāk - saņemtie transferti no 

citām pašvaldībām (9%), 

Eiropas Savienības fondu 

līdzekļi (6%), nekustamā 

īpašuma nodoklis (6%) un 

ieņēmumi no pašvaldības 

īpašumu pārdošanas (1%).

Pamatbudžeta izdevumi 

plānoti 9 441 710 eiro ap-

mērā, kas ir par 563 tūksto-

šiem eiro vairāk nekā 2018. 

gada izpilde. Lielākie izde-

vumi plānoti izglītības funk-

ciju nodrošināšanai – 32% 

no visiem izdevumiem, nā-

kamā lielākā pozīcija ir izde-

vumi pašvaldības teritoriju 

un mājokļu apsaimniekoša-

nai – 20%, sociālo funkciju 

nodrošināšanai ieplānoti 

19%, savukārt atpūtas un 

kultūras funkciju nodroši-

nāšanai – 16%.

2019. gadā plānots veikt 

Mežāres kultūras nama re-

konstrukciju, kur rekons-

trukcijas (siltināšana) daļa 

plānota īstenot par ERAF 

līdzekļiem, bet projekta rea-

lizācijai kā līdzfi nansējumu 

plānots ņemt aizņēmumu 

Valsts kasē. Aizņēmums no 

Valsts kases tiek plānots arī 

lai īstenotu pašvaldības in-

vestīciju projektus – "Gājē-

ju un veloceliņa izbūve no 

Zīlānu ciema līdz Jaunās 

muižas ciemam" un "Gājē-

ju un veloceliņa izveide no 

Spunģēniem līdz Jēkabpils 

pilsētai".

Speciālā budžeta ieņē-

mumi plānoti 998 630 eiro, 

no kuriem mērķa dotāci-

ja ceļu un ielu fondam ir 

plānota 282 tūkstošu eiro 

apmērā, kā arī ir plānota 

Eiropas Savienības fondu fi -

nansējuma saņemšana 225 

tūkstošu eiro apmērā. Ieņē-

mumi no dabas resursu no-

dokļa ieņēmumiem plānoti 

300 tūkstoši eiro apmērā, 

kā arī fondu fi nansējuma 

saņemšana - 191 tūksto-

ša eiro apmērā. Izdevumu 

daļa ir plānota 1,2 milj. eiro 

apmērā. No dabas resursu 

nodokļa plānots pilnībā fi -

nansēt Vides un civilās aiz-

sardzības dienesta darbību, 

kā arī citus ar vides aizsar-

dzību saistītos pasākumus 

un investīcijas, piemēram, 

energoefektīvu ielu apgais-

mojumu ierīkošana Kūku, 

Variešu un Vīpes pagastu 

ciemos, kā arī atkritumu iz-

vešanai no kapsētām, bīsta-

mo koku novākšanai, kon-

teineru nomai un atkritumu 

izgāztuvju appļaušanai un 

monitoringam.

Informāciju apkopoja:
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Monika Kauranena

Apstiprināts Krustpils novada budžets 2019. gadam
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Nr. 
p.k. Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Ceļazīmes Nr. Izvietojums

KRUSTPILS PAGASTĀ

1 Nr.1 – 1 Prižu Avēnija – Šaurītes 306 = 2 gb. Ceļa sākumā un 
4,72 km

2 Nr.1 – 15 Glāznieki – Mežākas 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

3 Nr.1 – 11 Šaurītes – Salupe 306 = 2 gb.
301 + 801= 2 gb.

Ceļa abos galos.
3,5 km un 6,5 km

4 Nr.1 – 10 Skudraine – Ganukrogs 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

5 Nr.1 – 20 Ganukrogs – Prodsala 306 = 1 gb. Ceļa sākumā

6 Nr.1 – 14 Prodsala – Uģērnieki 306 = 1 gb. Ceļa sākumā

7 Nr.1(2) – 45 Darvasbrenči – Variešu pagasts 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

8 1 – 24 Darvasbrenči – Kaķīši 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

9 1 – 37 Kaķīši – Skujas 306 = 2 gb. Ceļa sākumā un 
1,13 km

10 1 – 23 Sietnieki – Urķērnieki 306 = 2 gb. Ceļa abos galos

11 Nr.3 Braslavas iela 306 = 1 gb. Ielas sākumā

VARIEŠU PAGASTĀ

1 Nr.2 – 8 Pāpuļi – Cīruļi 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

2 Nr.2 – 15 Ušāni – Bauri – Medņi 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

3 Nr.2 – 6 Ķikuri – Kursieši 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

4 Nr.2 – 7 Rugātnieki – Vēri 312 (7t ) = 2 gb Ceļa abos galos

ATAŠIENES PAGASTĀ

1 Nr.4 – 12 Loškas – Zirnaites 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

2 Nr.4 – 9 Pilskalns – Zirnaites 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

3 Nr.4 – 4 Joksti – Agrārbanka 312 (7t ) = 1 gb 6,30 km

4 Nr.4 – 3 Atašiene – Joksti – Zalāni 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

VĪPES PAGASTĀ

1 Nr.5 – 5 Trepe – Ezermuiža 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

2 Nr.5 – 6 Landzāni – Ezermuiža 312 (7t ) = 1 gb 1,00 km

3 Nr.5 – 10 Vīpes skola – Luksti 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

4 Nr.5 – 28 Brīvāres – Kučenieki 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā

5 Nr.5 – 38 Sniedznieki – Kūrāni 312 (7t ) = 1 gb Ceļa sākumā 

KŪKU PAGASTĀ

1 Nr.6 – 2 Pilsētas robeža – Domāni – 
Karjers

312 (7t ) = 1 gb 2,10 km 
(pagrieziens uz 
karjeru)

2 Nr.6 – 38 Zīlāni – Galvānkalns 312 (7t ) = 1 gb 0,98 km (ceļa 
beigās – pie V825)

3 Nr.6 – 9 Centrs – Veseļi – Strodu 
glenieki

312 (7t) = 1 gb. 3,65 km (ceļa 
beigās – pie V825)

4 Nr.6 – 10 Veseļi – Daugavas Oglenieki 312 (7t) = 1 gb. 2,93 km (ceļa bei-
gas – nobrauktuve 
no A6)

MEŽĀRES PAGASTĀ

1 Nr.3 – 3 Ļamāni – Luksti 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

2 Nr.3 – 7 Bērziņi – Podnieki 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

3 Nr.3 – 8 Gobiņas – Stiklēri 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

4 Nr.3 – 11 Zundāni – Dudursala 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

5 Nr.3 – 14 Kropiņi – Druvasnieki 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa beigās

6 Nr.3 – 15 Mežāre – Atašienes pagasta 
robeža

312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

7 Nr.3 – 24 Buntiki – Kozuļovka 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa sākumā

9 Nr.3 – 32 Gromalti – Gravāni 312 (7t ) = 1 gb. Ceļa abos galos

No 2019. gada 22. februāra ar maksimālo 
termiņu līdz 2019. gada 30. aprīlim saskaņota 
ierobežojuma ceļa zīmju īslaicīgu izvietošanu 
uz sekojošiem Krustpils novada 
pašvaldības autoceļiem:

1.  Krustpils novada dome 

izsolē pārdod izīrēto dzīvokli 

Nr. 33 mājā "Jaunā Muiža 3", 

Jaunā muiža, Kūku pagasts, 

Krustpils novads, un  kopīpa-

šuma  511/10711 domājamo 

daļu no  daudzdzīvokļu mā-

jas, ar dzīvokļa kopējo platību 

51.1 kv.m.,  par  sākumcenu 

EUR 4000. 

Izsole notiks 2019. gada 
4. aprīlī plkst. 10.00  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

2. Krustpils novada dome 

izsolē pārdod neizīrēto dzī-

vokli Nr.11 mājā "Kūkas Nr.1", 

Kūkas, Kūku pagasts, Krust-

pils novads, un  kopīpašuma  

478/5371 domājamo daļu 

no  daudzdzīvokļu mājas, 

ar dzīvokļa kopējo platību 

47.8 kv.m., par  sākumcenu 

EUR 1500. 

Izsole notiks 2019. gada 
4. aprīlī plkst. 10.10  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

3.  Krustpils novada dome 

izsolē pārdod neizīrēto dzī-

vokli Nr.20 mājā "Kūkas Nr.4", 

Kūkas, Kūku pagasts, Krust-

pils novads, un  kopīpašuma  

381/14140 domājamo daļu 

no  daudzdzīvokļu mājas, 

ar dzīvokļa kopējo platību 

38.1 kv.m., par  sākumcenu 

EUR 1150. 

Izsole notiks 2019. gada 
4. aprīlī plkst. 10.20  Krust-

pils novada domē, sanāksmju 

zālē A7, Rīgas iela 150a, Jē-

kabpilī. 

Tālrunis uzziņām 65237625, 

ar izsoles nolikumu var iepa-

zīties tīmekļa vietnē:  http://

www.krustpils.lv

AKTUĀLĀS IZSOLES KRUSTPILS NOVADĀ: 

Šogad Lielā Talka notiks 

27.aprīlī un tajā aicināsim 

cilvēkus ne tikai vākt atkritu-

mus, bet arī tos vācot šķirot. 

Tas tiks darīts, lai veicinā-

tu izpratni par plastmasas 

piesārņojumu, tās kaitīgo 

ietekmi uz vidi un izpratni 

par plastmasu kā videi bīs-

tamu atkritumu, kas rada 

augsnes piesārņojumu un 

siltuma akumulāciju augsnē 

un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks 

aicināti talkā šķirot, atdalot 

plastmasu no citiem atkri-

tumiem. Tāpēc talku vietām 

tiks piešķirti  zilas  un  bal-

tas  krāsas maisi. Zilie tiks 

paredzēti plastmasai, baltie 

– citiem atkritumiem. Cen-

tīsimies kopīgiem spēkiem 

skaidrot šo aktivitāti, un 

paralēli tas palīdzēs saprast, 

cik dabā ir plastmasas atkri-

tumu un kā rast adekvātāko 

risinājumu, sadarbojoties ar 

pašvaldībām un citām insti-

tūcijām. 

Aicinām iedzīvotājus ak-

tīvi iesaistīties interaktīvajā 

piesārņoto vietu reģistrēša-

nas kartē  www.talkas.lv  sa-

daļā "Kartes", kas tiks atvērta 

līdz ar sniega nokušanu. Tal-

kas vietu reģistrācija  www.

talkas.lv  sāksies, kā ierasts, 

mēnesi pirms talkas, šogad 

– ar š.g. 27. martu.

 10 gadu garumā Lielajā 

Talkā kopumā ir piedalīju-

šies aptuveni 500 000 dalīb-

nieku, un talkojuši latvieši ir 

arī citās pasaules valstīs. At-

kritumu daudzums ir vairāk 

nekā par pusi samazinājies, 

salīdzinot ar 2008. gadu; 

2018. gada talkā tas jau 

bija samazinājies uz pusi, 

salīdzinot ar 2017. gadu.   

Daudzviet pašvaldību te-

ritorijās vairs nav atroda-

mi atkritumi,   tāpēc talkas 

vietās tiek organizētas ap-

kārtnes labiekārtošanas un 

koku stādīšanas talkas. Šie 

fakti ir apliecinājums tam, 

ka Lielā Talka ir konsekventi 

virzījusies izvēlētā mērķa – 

tīras un zaļas valsts virzienā. 

Talka kā lielākais izglītojo-

šais un vides sakopšanas ik-

gadējais notikums ir nesusi 

auglīgus rezultātus, un arī 

uz priekšu tai būs nozīmī-

ga loma vides sakopšanā, 

bet, būtiskākais, - cilvēku 

attieksmes un paradumu 

maiņā.

Uz tikšanos Lielajā Talkā 

š.g. 27. aprīlī!

Šī gada Lielā Talka 
notiks 27.aprīlī

Saskaņā ar Krustpils no-

vada domes 19.09.2018. 

lēmumu Nr.9 "Par Krustpils 

novada attīstības prog-

rammas 2020.-2026. ga-

dam izstrādes uzsākšanu", 

ir uzsākta novada attīstī-

bas programmas izstrāde. 

Krustpils novada attīstības 

programmas 2020.-2026. 

gadam izstrādes mērķis ir 

plānot rīcību kopumu mēr-

ķtiecīgai novada attīstībai 

ilgtermiņā. 

Lai attīstības program-

mas izstrādes procesā ie-

saistītu nozares speciālis-

tus un sabiedrību, Krustpils 

novada pašvaldība aicina 

novada iedzīvotājus, uz-

ņēmējus, nevalstiskās or-

ganizācijas un citus intere-

sentus pieteikties līdzdalī-

bai programmas izstrādē 

šādās tematiskajās darba 

grupās: 

1) Izglītības, kultūras, 

sporta, jaunatnes politikas, 

sabiedriskās kārtības un 

drošības darba grupa no-

tiks 2019. gada 27. martā 

plkst. 10ºº-13ºº;

2) Bērnu un ģimeņu, so-

ciālās un veselības aprūpes 

darba grupa notiks 2019. 

gada 27. martā plkst. 14ºº-

17ºº;

3) Infrastruktūras-tehnis-

kās infrastruktūras, komu-

nālo pakalpojumu attīstī-

bas un publiskās ārtelpas 

darba grupa notiks 2019. 

gada 28. martā plkst. 10ºº-

13ºº;

4) Uzņēmējdarbības un 

NVO darba grupa notiks 

2019. gada 28. martā plkst. 

14ºº-17ºº;

5) Pašvaldības darba or-

ganizācijas un sadarbības 

uzlabošana ar kaimiņu 

pašvaldībām, uzņēmējiem 

un citām pašvaldībām dar-

ba grupa notiks 2019. gada 

03. aprīlī plkst. 10ºº-13ºº. 

   Lūdzam pieteikties līdz-

dalībai tematiskajās darba 

grupās līdz 26.03.2019., no-

rādot kontaktinformāciju 

(vārdu, uzvārdu, adresi, tāl-

runi un e-pastu) un vēlamo 

līdzdalības grupu, elektro-

niski sūtot informāciju uz 

e-pastu: tamara.latiseva@

krustpils.lv vai zvanot uz  

tālruni 27804081.  

Visas darba grupu disku-

sijas norisināsies Krustpils 

novada pašvaldības maza-

jā zālē A7, Rīgas iela 150a, 

Jēkabpilī. 

Informāciju sagatavoja 
Krustpils novada 

pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu koordinatore 
Tamāra Latiševa, tālr. 

27804081

PAZIŅOJUMS
Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties Krustpils 
novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam izstrādē

Projektu konkurss "Lē-

ciens biznesā" – atbalsts ko-

mercdarbības uzsākšanai vai 

attīstībai 2019. gadā tiek iz-

sludināts atbilstoši konkursa 

nolikuma "Lēciens biznesā" – 

atbalsts komercdarbības uz-

sākšanai vai attīstībai" nosa-

cījumiem. (Nolikums apstip-

rināts Krustpils novada paš-

valdības domē  20.02.2019.) 

Konkursa projektu pietei-

kumi jāiesniedz personīgi 

vai nosūtot pa pastu Krust-

pils novada pašvaldībā (Jē-

kabpilī, Rīgas ielā 150a, 27. 

kabinetā) vai elektroniski 

(parakstītus ar drošu elek-

tronisko parakstu) uz e-pas-

tu novads@krustpils.lv   no 

01.03.2019. līdz 30.04.2019. 

plkst. 17:00.

Interesentiem, kas vēlas 

piedalīties pašvaldības rīko-

tajā seminārā par biznesa 

uzsākšanas vai attīstības tie-

siskajiem un grāmatvediska-

jiem jautājumiem, kā arī par 

konkursa pieteikuma veid-

lapu aizpildīšanu, lūgums 

pieteikties e-pastā solvita.

candere@krustpils.lv līdz 

15.03.2019. 

Ar konkursa nolikumu 

un iesniedzamo dokumen-

tu veidlapām var iepazīties 

Krustpils novada pašvaldī-

bas mājas lapā:  http://www.

krustpils.lv vai Krustpils no-

vada pašvaldības Attīstības 

nodaļā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 

150a, 29. kabinetā).

Krustpils novada pašvaldība izsludina konkursu 
"Lēciens biznesā" – atbalsts komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai
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# 23. februārī Zasas kul-

tūras namā notika Jēkabpils 

apriņķa vokālo ansambļu 

skate. Krustpils novadā dar-

bojas četri skanīgi vokālie 

ansambļi. Skatē novadu 

pārstāvēja 3 ansambļi. Vis-

augstāko vērtējumu 16 

dziedošo vienību konku-

rencē saņēma Krustpils pa-

gasta kultūras nama Guntas 

Dābolas vadītais jauktais 

vokālais ansamblis "Krust-

pilieši", iegūstot augstos 47 

punktus. Skatē piedalījās arī 

Kūku pagasta Zīlānu kultū-

ras nama sieviešu vokālais 

ansamblis "Minima" (vad. 

Maija Kondrāte), iegūstot 

kopvērtējumā 42 punktus 

un 1. pakāpes diplomu, 

kā arī Vīpes pagasta kluba 

sieviešu vokālais ansamblis 

"Dimda" (vad. Emīlija Balo-

de), iegūstot 38 punktus un 

2. pakāpes diplomu. 

#  Krustpils novada visu 

sešu pagastu bibliotēkas ir 

iestājušās Latvijas bibliote-

kāru biedrībā(LBB). Biedrī-

ba ir neatkarīga brīvprātīga 

profesionāla organizācija, 

kas uz kopēju interešu pa-

mata apvieno bibliotēku un 

informācijas nozares spe-

ciālistus. LBB mērķis ir salie-

dēt Latvijas bibliotekāro sa-

biedrību, motivēt profesio-

nālajai pilnveidei, veicināt 

bibliotēku nozares attīstību 

valstī, celt bibliotekāra pro-

fesijas prestižu un aizstāvēt 

bibliotēku un bibliotekāru 

tiesības un intereses.

# 18. februārī Kūku pa-

gasta Zīlānu kultūras namā 

Lauku partnerība "Sēlija" 

organizēja projektu saga-

tavošanas kursus poten-

ciālajiem projektu iesnie-

dzējiem. Kursus apmeklēja 

aktīvākie Krustpils novada 

kultūras namu un bibliotē-

ku darbinieki, kā arī darbī-

gākie, novadā esošie, NVO 

(biedrību) līderi. Profesio-

nālu lektoru vadībā inte-

resenti ieguva zināšanas 

projekta idejas radīšanā un 

formulēšanā, projekta dzī-

votspējas prognozēšanā 

un ilgtermiņa plānošanas 

pamatprincipu ievērošanā, 

kā arī ieguva visaptverošu 

informāciju par fi nansē-

juma avotiem, to atbalsta 

instrumentu specifi ku un 

projektu fi nansēšanas un 

ieviešanas shēmām. 

# Janvāra nogalē Krust-

pils novada pašvaldība LR 

Saeimas Izglītības, kultū-

ras un zinātnes komisijas 

priekšsēdētājam Arvilam 

Ašeradenam nosūtīja atbal-

sta vēstuli likumprojektam 

"Kultūras centru likums". 

Latvijā joprojām nav liku-

ma, kas nosaka kultūras 

namu statusu, to darbības 

mērķus, uzdevumus un 

regulē kultūras institūciju 

darbību. 

 # Izglītības attīstības cen-

tra projekta ietvaros, Krust-

pils novada domes ēkā līdz 

5. martam noritējis mācību 

semināru cikls "Starpkultū-

ru komunikācija un sadarbī-

ba profesionālai izaugsmei". 

Minēto semināru ciklu, kurš 

norisinājās vienu dienu ne-

dēļā, organizēja Jēkabpils 

novada Izglītības nodaļa. To  

apmeklēja arī Krustpils no-

vada kultūras darba koordi-

natore un atsevišķi novada 

izglītības darbinieki.

# Zīlānu bibliotēkas un 

kultūras nama foajē ir iz-

veidoti izcili kvalitatīvi in-

formācijas stendi par Kūku 

pagasta personībām. Ikvie-

nam Zīlānu kultūras iestā-

des apmeklētājam ir iespēja 

iepazīt Kūku pagasta ļaudis, 

kuri savulaik ar nesavtīgu 

darbu ir veicinājuši pagasta 

attīstību. Kūku pagasts le-

pojas ar saviem novadnie-

kiem un augstu vērtē viņu 

veikumu.

#  Ikviena Latvijas biblio-

tēka veic kultūras, informā-

cijas un izglītības funkcijas. 

Jūlija vidū bibliotēku akre-

ditācijas ekspertu komisija 

izvērtēs Krustpils novada 

katras bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem.  

Katrai bibliotēkai izstrādāts 

2019. gada pasākumu plāns 

un ikgadējais darba plāns. 

Pārskatīti un papildināti 

tiek bibliotēku nolikumi, 

krājuma komplektēšanas 

koncepcija un bibliotēku 

lietošanas noteikumi. Katrai 

pagasta bibliotēkai ir izstrā-

dāts piecu gadu attīstības 

plāns. Visi minētie doku-

menti tiek gatavoti iesnieg-

šanai novada domei izskatī-

šanai un apstiprināšanai. 

# 21. februārī Krustpils 

pilī pulcējās novada bib-

liotēku darbinieki, lai tiktos 

kārtējā sanāksmē un reizē 

iepazītos ar Jēkabpils vēs-

tures muzeja aktualitātēm. 

Viens no bibliotēku darbi-

nieku pienākumiem ir vākt 

un apkopot sava pagasta 

novadpētniecības materiā-

lus par sava pagasta vēsturi, 

cilvēkiem un tradīcijām. Lai 

iegūtu nepieciešamo infor-

māciju bibliotekāri griežas 

pilsētas Vēstures muzejā.

# Mūsu novadā top jau-

na grāmata ar  pagaidu 

nosaukumu "Zem Krustpils 

novada karoga". Grāmatas 

mērķis ir apkopot informā-

ciju par Krustpils novada at-

tīstības posmiem un cilvē-

kiem, kuri veikuši nozīmīgu 

ieguldījumu novada labā. 

Lai nākamajām paaudzēm 

atstātu vēsturisko mate-

riālu par Krustpils novada 

veidojumu, novada radošie 

ļaudis ir spēruši pirmos so-

ļus grāmatas tapšanas ceļā. 

Ikviens Krustpils interesents 

ir aicināts dalīties savās pār-

domās un atmiņās par savu 

darbības posmu strādājot 

mūsu novadā. Materiālus 

gaidīsim e-pastā: ramona.

kristvalde@krustpils.lv

# Novada iedzīvotāji tiek 

aicināti būt aktīvi un darīt 

zināmu savu viedokli par 

kultūras norisēm Krustpils 

novadā kopumā un ikvienā 

pagastā. Līdz šim tikai 86 ie-

dzīvotāji ir snieguši atbildes 

uz kultūras nozares speciā-

listu interesējošiem jautā-

jumiem. Aptaujas anketu 

aizpildīšanas laiks tiek pa-

garināts līdz 8. martam. To 

var aizpildīt gan elektroniski 

mājaslapā www.krustpils.lv, 

gan pagastu pārvaldēs un 

bibliotēkās rakstiski papīra 

formātā.  

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada kultūras 

darba koordināte 
Ramona Kristvalde

KULTŪRVĒSTIS

Par projektu Nr. 18-05-AL24-A019.2201-000001 
"Energoefektīva ielu apgaismojuma 
ierīkošana Kūku pagasta Jaunās 
muižas ciemā, 1.kārta"

Krustpils novada pašvaldība turpina darbu pie projekta Nr. 

18-05-AL24-A019.2201-000001 "Energoefektīva ielu apgais-

mojuma ierīkošana Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā, 1.kār-

ta" īstenošanas. Šobrīd tika izstrādāta Tehniskā dokumentāci-

ja, uz kuras balstoties tiks vieta Tirgus izpēte būvdarbu izpildei. 

Projekta īstenošanas gaitā Kūku pagasta Jaunās muižas cie-

mā tiks uzstādīti 7 LED tehnoloģiju gaismekļi uz balstiem. 

Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada 01. novembrim. 

Projekta vadītāja ir Krustpils novada pašvaldības Attīstības no-

daļas projektu koordinatore Tamāra Latiševa,  tamara.latise-
va@krustpils.lv, tālr. 27804081.

Informāciju sagatavoja:
 Projektu koordinatore Tamāra Latiševa 

tālr. 27804081, tamara.latiseva@krustpils.lv

Par projektu Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000001 
"Sporta un brīvā laika pavadīšanas 
iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskolas"

  Krustpils novada pašvaldība turpina darbu pie projekta Nr. 

18-05-AL24-A019.2202-000001 "Sporta un brīvā laika pavadī-

šanas iespēju dažādošana pie Brāļu Skrindu Atašienes vidus-

skolas" īstenošanas. Projekta ietvaros tika izstrādāta tehniskā 

dokumentācija un veikta Tirgus izpēte būvdarbu izpildei. 

Tehnisko dokumentāciju izstrādāja  Alberts Barkāns, sert. Nr. 

3-00028. Pamatojoties uz veikto Tirgus izpēti, būvdarbus veiks 

SIA "MK Dizains", reģ. Nr. 45403024800. Būvuzraudzību nodro-

šinās SIA "LA Konsultants", reģ. Nr. 45403044968.

Atgādinām, ka projekta ietvaros tiks uzstādītas 12 (divpad-

smit) iekārtas - 6 āra/brīvdabas trenažieri, kuri piemēroti fi zis-

ku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā, 3 atpūtas soli un 3 at-

kritumu urnas. Tas lieliski papildinās jau esošās sporta un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicinās Brāļu Skrindu Atašie-

nes vidusskolas un tās apkārtnes attīstību un labiekārtošanu. 

Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada 01. novembrim.

Informāciju sagatavoja: 
Attīstības nodaļas projektu administratore

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

Piektdien, 1. februārī, re-

ģionālās vizītes ietvaros 

zemkopības ministrs Kaspars 

Gerhards apmeklēja Krust-

pils novada pašvaldību, kā 

arī devās uz LPKS "LATRAPS" 

Jēkabpils struktūrvienību un 

vienu no lielākajām dārzeņu 

audzētavām Latvijā - SIA "Rīt-

ausma" Salas novadā.

K.Gerharda reģionālās vi-

zītes mērķis bija rosināt dis-

kusiju ar Krustpils novada 

domes priekšsēdētāju Kārli 

Pabērzu un vietējiem uzņē-

mējiem par zemkopības no-

zares aktualitātēm.

Vizītes laikā ministrs apska-

tīja LPKS "Latraps" jaunuzcel-

to graudu pieņemšanas un 

pirmapsādes kompleksu, kā 

arī iepazinās ar uzņēmuma 

darbību. Kooperatīva vadī-

bas locekļi uzdeva ministram 

vairākus ar nozari saistī-

tus jautājumus.

Pēc tam ministrs de-

vās uz   SIA "Rītausma" 

Salas novadā, kur īpaš-

niece Lāsma Bekina 

iepazīstināja ministru 

ar uzņēmuma darbību 

un ražošanas procesiem. Arī 

"Rītausmas" vadītāja minis-

tram izklāstīja savas nozares 

lielākās pamatproblēmas un 

redzējumu par to, kas nepie-

ciešams dārzkopības attīstī-

bai valstiskā līmenī.

Vizītes noslēgumā mi-

nistrs apmeklēja Krustpils 

novada pašvaldību. Ministru 

sagaidīja Krustpils novada 

priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

un izpilddirektors Raimonds 

Spēks. Diskusijas laikā domes 

priekšsēdētājs K.Pabērzs ar 

ministru diskutēja par Lat-

vijas Nacionālo attīstības 

plānu, novada investīcijām, 

izglītības sistēmu un nodar-

binātību, kā arī par plānoto 

reģionālo reformu. Ministrs 

K.Gerhards norādīja, ka "ske-

lets reformai ir uztaisīts, bet 

tuvāko mēnešu laikā priekšā 

smagas diskusijas – no sāku-

ma jābūt izdiskutētām nian-

sēm kā tiek veidota šī refor-

ma – vai paliek novadi, kādi 

būs reģioni."

Tāpat zemkopības ministrs 

pašvaldības pārstāvjiem at-

klāja, ka vienošanās par šī 

gada budžetu jaunajai valdī-

bai ir smaga un par budžeta 

apstiprināšanu būtu jāvieno-

jas līdz aprīļa sākumam. "Dis-

kusijas nav vieglas - mēģinā-

sim atrast līdzsvaru", noteica 

K.Gerhards.

Promejot, Krustpils no-

vada domes priekšsēdētājs 

lūdza zemkopības ministru 

ierakstīt vēlējumu novada 

goda grāmatā.

 Informāciju sagatavoja:
Monika Kauranena

Krustpils novada 
pašvaldības

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

 Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards 
reģionālajā vizītē Krustpils novadā
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2018. gads Krustpils pa-

gasta kultūras namā bijis 

ļoti raibs un bagāts. Kultūras 

namā notikuši šādi pasāku-

mi: 

• Novada jauniešu sadrau-

dzības vakars ar improvi-

zācijas teātri "Pilnpiens" no 

Madonas 

• Viesojas aktieris Egils 

Melbārdis

• Kolhoznieku kopsapulce

• Amatierteātra "Savējie" 

pirmizrāde F.Arnolda un 

E.Baha komēdija "Spāniešu 

muša"  

• Bērnu un jauniešu teātra 

pasākums Mātes dienā

• Festivālā "Āksts" Variešos 

jaunieši

• Līgo svētku ieskandinā-

šana Asotes pilskalnā

• Krustpils novada zirgu 

sacensības "Svētki kopā ar 

zirgiem"

• Senioru ekskursija Lubā-

nā

• Radošais vakars kopā ar 

Riebiņu novada  jauniešiem

• Senioru pēcpusdiena 

Likteņdārzā

• Miķeļdienas balle ar gru-

pu "Apvedceļš"

• Ikgadējais grupas "Latvi-

an Blues Band" koncerts

• Krustpils pagasta kapos 

Svecīšu vakarā dzied an-

samblis "Krustpilieši"

• Aizvadīti Krustpils nova-

da zemnieku svētki

• Lāpu gājiens pie Dauga-

vas

• Krustpils pagastmājas 

klubam 60

• Bērnu teātris "Spārniņi" 

uzstājas Ziemassvētkos pa-

gasta bibliotēkā

• Ansamblis "Krustpilieši" 

Ziemassvētkos vienmēr tiek 

gaidīti Gostiņu baznīcā

• Amatierteātris "Savējie" 

ar izrādi "Jaungada ceļo-

jums" atkal iepriecina bēr-

nus Ziemassvētkos

• Gada noslēgums un Jau-

nā gada sagaidīšana jautrā 

atmosfērā ar Nacionālā teāt-

ra aktieri Mārtiņu Brūveri un 

grupu "Ginc un Es".

Krustpils pagasta kultūras 
darba organizatore 

Anita Ozoliņa

Noslēdzoties Lasīšanas vei-

cināšanas programmai  "Bēr-

nu /Jauniešu/ Vecāku žūrija 

2018", tās  dalībniekiem šogad 

bija iespēja braukt ekskursijā 

uz Rīgu. 11. februārī pēcpus-

dienā 46 Bērnu /Jauniešu/ 

Vecāku žūrijas dalībnieki pul-

cējās pie Sūnu pamatskolas, 

lai dotos godam nopelnītajā 

braucienā. Autobusā gar-

laikoties neļāvām: dalībnie-

kus iesaistījām nelielā spēlē 

"Prognozē hokeja spēļu bei-

gu rezultātu" un pasniedzām 

LNB balviņas – rokassprādzī-

tes ar Latvijas jubilejas gada 

simboliku un moto "Es mīlu 

grāmatu!".

Ieradoties Rīgā, vispirms 

apmeklējām Rīgas radio un 

televīzijas torni. Skatu lau-

kums, kas atrodas 97 m virs 

Zaķusalas, ir augstākais pub-

liski pieejamais skatu punkts 

Rīgā. Uzzinājām par torņa vēs-

turi, būvniecības gaitu, uzbūvi 

un tā nozīmi valsts telekomu-

nikāciju sistēmā.

Tālāk ceļš veda uz hokeja 

spēli Arēnā Rīga, kurā Rīgas 

"Dinamo" ar emocionālu uz-

varu pieveica Helsinku "Jo-

kerit". Jautrā un draudzīgā 

noskaņā mēs, blakus tūksto-

šiem citu fanu, izbaudījām šo 

hokeja spēli un piedzīvojām 

patiesi pozitīvas un sportis-

kas emocijas. Vērot, cik sirsnī-

gi "Bērnu žūrijas" eksperti jūt 

līdzi mūsu Rīgas "Dinamo" 

komandai, bija īsts baudī-

jums.

Nedaudz piekusuši, bet 

jaukās noskaņās par redzēto 

un dzirdēto varējām doties 

mājup.

Diena bija patiesi izdevu-

sies – jauka un interesanta 

visiem!

Paldies Krustpils novada 

pašvaldībai un Kūku pagasta 

pārvaldei par atbalstu! Paldies 

Sūnu pamatskolai par sadar-

bību! Paldies visiem mūsu 

čaklajiem lasītājiem un – uz 

tikšanos nākošajā "Bērnu, jau-

niešu un vecāku žūrijā"!

 Kūku bibliotēkas vadītāja
Jeļena Hnikina

Krustpils pagasta kultūras nama atskats uz 2018. gadu

Kūku bibliotēkā noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts 
"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018"



 2019. gada MARTS    5

2019. gada 31. janvārī tika 

atklāta Mežāres pagasta bied-

rības "Elpas" projekta "Mežā-

res pagasts dzīves līkločos" 

izstāde.

Galvenais projekta mērķis 

bija   izzināt Mežāres pagas-

ta vēsturi, vākt un saglabāt 

pagātnes liecības, apkopot 

esošo informāciju, uzzināt ar 

vien jaunus un jaunus faktus 

par Mežāres pagastu, noti-

kumiem, cilvēkiem un mūsu 

senčiem.

  Arī šodiena kādreiz būs 

vēsture. Vēstures materiāli 

nedrīkst nogrimt aizmirstībā, 

tāpēc pagātnes un šodienas 

liecības jānodod nākamajām 

paaudzēm.

  Projekta realizācijā tika 

piesaistīti vietējie iedzīvotāji 

informācijas un vēstures ma-

teriālu iegūšanai. Materiālu 

vākšanas laikā bija piesaistīts 

brīvprātīgais darbs, kā arī paš-

valdības institūcijas (pārvalde, 

bibliotēka, kultūras nams).

Tika savāktas vairāk par 200 

fotogrāfi jām, kurās atspogu-

ļoti pēckara, kolhoza un pa-

domju saimniecības "Mežāre" 

laiki. Savāktie materiāli tika ap-

kopoti un iemūžināti fotogrā-

fi jās. Rezultāts atspoguļojas 

izstādes eksponātos. Izstāde 

tapa kā veltījums Latvijai simt-

gadē.

Pēc izstādes atklāšanas 

Mežāres pagasta iedzīvotāji 

izrādīja lielu interesi un jopro-

jām dalās ar fotoattēliem un 

informāciju.

Paldies projekta dalīb-

niekiem – N. Mitrofanovai, 

J. Pastaram, J. Kupčai, A. Bog-

danovai, N. Isajevai, M. Kudrja-

vcevai, M. Frolovai, J. Prudņi-

kovai, J. Vorobjovai, J. Ivanovai, 

G. Gorodņičevai, M. Voitovai,

P. Semjonovam, biedrības 

"Elpas" locekļiem! Tāpat liels 

paldies visiem, kas piedalījās 

projekta realizēšanā un atklā-

šanas pasākumā!

 Biedrības "Elpas"
valdes priekšsēdētāja

Jūlija Orlova

23. februāra pēcpusdienā 

Zīlānu kultūras nams gaidīja 

jaunākos pagasta iedzīvotā-

jus uz "Dzeltenā rukša bērnu 

rītu". Uz jautājumu, kāpēc 

dzeltenais ruksis, bērni atbildi 

gan zināja.  Sākumā ar svei-

cienu uzstājās pagasta bērnu 

vokālais ansamblis "Blēņas un 

pigori", šoreiz esot tikai blēņas, 

pigori izpalika, kā teica vadītā-

ja Inna. 

Pēc pirmās fi lmas "Īgņas 

valstība" pasākuma apmeklē-

tāji paši savām rociņām izga-

tavoja mazu dzeltenu vai rozā 

ruksi un to palīdzēja izdarīt 

māksliniece Jolanta. Kāds 

pats tika galā, kādam palīdzē-

ja māmiņa, citam vecmāmiņa 

vai tētis, bet visiem ruksīši bija 

tapuši ar austiņām, skaistām 

actiņām un gredzenā sagriez-

tām astītēm. 

Īpašais pārsteigums bija 

lielais dzeltenais kartona  

ruksītis, kurā atradās kārumu 

maisiņš un no tā konfektes 

sabira pašu sagatavoto rukšu 

vēderiņos.

Uz  fi lmu "Princese un 

pūķis" palika izturīgākie, bet 

popkorns un kola, kā visos ki-

noteātros, garšoja visiem.

Paldies par atsaucību un 

aktivitāti! Lai veiksmīgs dzel-

tenā rukša gads, kas iesācies  

februārī!  

Informāciju sagatavoja:
A.Lazdāne

Zīlānu bibliotēkas vadītāja

Sāc jauno 2019. gadu ar ve-

selīgu apņemšanos – apmek-

lē bezmaksas vingrošanas 

nodarbības Krustpils novada 

pagastos!

Projekta "Veselības veicinā-

šanas un slimību profi lakses 

pasākumi Krustpils novada 

iedzīvotājiem" ietvaros katrā 

Krustpils novada pagastā ie-

dzīvotājiem ir iespēja apmek-

lēt bezmaksas vingrošanas 

nodarbības. 

Iedzīvotājiem ir iespēja ap-

gūt savām spējām atbilstošus 

vingrojumus savas veselības 

veicināšanai. Nodarbības ir 

bez maksas un tiks nodro-

šināts viss nepieciešamais 

inventārs. Uz nodarbībām 

aicināti ierasties ērtā un fi zis-

kām aktivitātēm piemērotā 

apģērbā. 

• Krustpils pagasta kul-

tūras namā, 18.00 6. martā; 

20. martā; 27. martā.

• Variešu pagasta kultū-

ras namā, 18.30 6. martā; 

13. martā; 20. martā.

• Vīpes pagasta kultū-

ras namā, 18.00 19. martā; 

26. martā.

• Biedrības "Jāņa Āboliņa 

sporta klubs" trenažieru 

zālē Kūku pagasta Zīlānos, 

20.00 11. martā; 18. martā.

• Atašienes pagasta kul-

tūras namā, 17.45 7. martā; 

21. martā; 28. martā.

• Mežāres pagasta kul-

tūras namā, 19.00  7. martā; 

21. martā; 28. martā.

  Nodarbības Variešu un 

Kūku pagastos vadīs bied-

rība "Jāņa Āboliņa sporta 

klubs", savukārt Mežāres, Vī-

pes, Atašienes un Krustpils 

pagastos - sporta speciāliste 

Solvita Podniece. Par no-

darbībām Krustpils novada 

pagastos aicinām sekot līdzi 

arī  Krustpils novada  pašval-

dības mājaslapā, sociālajos 

tīklos un pie pagastu pār-

valdēm izvietotajās afi šās. 

Tālrunis uzziņām. 20288062 

(Solvita)

  Informāciju sagatavoja.
Krustpils novada 

pašvaldības
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Monika Kauranena

Aicina apmeklēt novadpētniecības materiālu izstādi 

par kolhoza "Zīlāni" izveidošanos, kuras 1. daļa skatāma 

planšetēs Kūku pagastmājā, bet bibliotēkas telpās varat 

ielūkoties albumos, apskatīt kolhozu šņorgrāmatas, 

pirmā lauksaimniecības arteļa dibināšanas protokolu no 

1948. gada un daudz citu materiālu.

Bibliotēkas rīcībā nonācis ļoti vērtīgs materiāls p ar mūsu 

pagastu – Jēkaba Plūmes pieraksti par dzimtas likteņiem. Dzimtas stāsts uz 

vēsturisko notikumu fona. Tas ir par mūsu pagastu, par pirmo un otro pasaules 

karu, par Piejūtiem, par tādiem uzvārdiem kā Lembergs un Stipris. Par to, kā brauca 

pārdot ābolus uz Omsku.  Par dzīvi kolhozā. Un daudz ko citu.

Tas katram jāizlasa pašam! Laipni aicināti!

Anna Lazdāne
Zīlānu bibliotēkas vadītāja

Kā mums gāja Laimīgā dzeltenā 
rukša gada bērnu rītā

 Atklāta biedrības "Elpas" 
projekta "Mežāres pagasts 
dzīves līkločos" izstāde

Vingrošanas nodarbības 
pieaugušajiem Krustpils novadā

Novērtējot ieguldījumu 

neskartās dabas saglabāšanā 

un bioloģiskās daudzveidī-

bas veicināšanā, Teiču dabas 

rezervātam piešķirta Eiropas 

neskarto dabas teritoriju aso-

ciācijas (European wilderness 

society) atzinība – Bronzas 

standarts uz turpmākajiem 

trim gadiem.

1972. gad ā izveidotā Teiču 

dabas rezervāta platība ir gan-

drīz 20 000 hektāru. Tā lielāko 

daļu aizņem Teiču purvs, bet 

rezervāta teritorijai pieskaitā-

mi arī malās esošie purvainie 

meži un zālāji. Teiču dabas 

rezervāts ir pasaules mēroga 

dabas saglabāšanai svarīgs 

objekts. Tas iekļauts putniem 

nozīmīgu vietu, starptautiski 

nozīmīgu mitrāju un Natura 

2000 teritoriju sarakstos.

"Zīmīgi, ka šis novērtējums 

saņemts īsi pirms Pasaules 

Mitrāju dienas – Teiču purvs 

ir viena no sešām Ramsāres 

konvencijas vietām Latvijā, 

tātad starptautiski nozīmīga 

mitrāju teritorija. Eiropas ne-

skarto dabas teritoriju asoci-

ācijas piešķirtais standarts ir 

apliecinājums, ka šī ir nozīmī-

ga vieta purvam specifi sku un 

retu putnu sugu saglabāšanā, 

mitrājiem raksturīgo augu 

sugu un biotopu saglabā-

šanā un daudzu bezmugur-

kaulnieku sugu eksistences 

nodrošināšanā," pauž Dabas 

aizsardzības pārvaldes ģene-

rāldirektors un kādreizējais 

Teiču dabas rezervāta direk-

tors Juris Jātnieks.

Teiču dabas rezervāts ir 

viens no četriem Latvijā izvei-

dotajiem dabas rezervātiem. 

Šī ir nozīmīga putnu atpū-

tas vieta pirms sezonālajām 

emigrācijām, rudenī te vien-

kopus iespējams ieraudzīt pat 

1500 dzērvju un 8000 zosu. 

Purvā piemērotu vietu ries-

tiem atraduši arī rubeņi.

Lai gan Teiču purvam ir 

sena apsaimniekošanas vēs-

ture, dabiskās ekosistēmas 

ir cilvēka darbības maz ie-

tekmētas, un tas atzīts par 

vienu no lielākajiem neskar-

tajiem sūnu purviem Baltijā. 

Tāpēc antropogēnās slo-

dzes mazināšanai Pārvalde 

ir izbūvējusi dabas tūrisma 

infrastruktūru – skatu torņus 

un laipas vairākās vietās Tei-

ču dabas rezervātā - Tolkājā, 

Sildās, Kristakrūgā un Siksa-

lā. Taču vienīgi Kristakrūga 

skatu tornis ir brīvi pieejams 

apmeklētājiem jebkurā laikā. 

Pārējā teritorija ir atvērta laika 

posmā no 1.jūnija līdz 31.ok-

tobrim, bet tikai Pārvaldes 

darbinieku pavadībā.

Eiropas neskarto dabas te-

ritoriju asociācija regulāri veic 

auditus, lai izvērtētu, kā tiek 

pārvaldītas neskartās dabas 

teritorijas, cik lielā mērā tajās 

tiek atbalstīta pētniecība un 

apmeklētāju izglītošana par 

dabas saglabāšanu. Plašāka 

informācija par Eiropas ne-

skarto dabas teritoriju asociā-

ciju atrodama organizācijas 

mājaslapā https://wilderness-

society.org/.

Teiču dabas rezervātam 
piešķirta Eiropas neskarto 
dabas teritoriju atzinība

 Variešu bibliotēkas darba laiks 
no 2019.gada 1. marta:
P. 8.00 – 12.00 • 12.45 – 17.00
O.  8.00 – 12.00 • 12.45 – 17.00
T. 8.00 – 12.00 • 12.45 – 17.00
C. 10.00 – 14.00 • 14.45 – 19.00
P. 8.00 – 12.00 • 13.00 – 16.00

Variešu bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas punktā Antūžos:
O. 9.00 – 12.00 • 12.45 – 18.00
P. 9.00 – 12.00 • 13.00 – 16.00                 
Variešu bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas punktā Medņos:
P. 8.00 – 12.00 • 12.45 – 17.00
T. 8.00 – 12.00 • 12.45 – 16.00

DARBA LAIKA IZMAIŅAS 
VARIEŠU BIBLIOTĒKĀ
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"Kā uzticīgs mazpulka da-

lībnieks, es svinīgi apsolos cie-

nīt Dievu un vecākus, ziedot 

savu prātu zināšanām, savu 

sirdi taisnībai un godīgumam, 

savas rokas vajadzīgiem dar-

biem un savu veselību labā-

kai dzīvei savā dzimtajā zemē 

– Latvijā".

Sakot šādus vārdus, maz-

pulcēnu rindās uzņemti vien-

padsmit Sūnu   pamatskolas 

skolēni. Kā ik gadu, mazpulkos 

tiek uzņemti 3. klases skolēni. 

Sūnu 748. Mazpulka vadītāja 

jau ilggadēji ir Daina Kalve. Pa-

sākumu ievadot, jaunie maz-

pulcēni nodziedāja Latvijas 

Mazpulku himnu. Pēc himnas 

nodziedāšanas,   ikviens jau-

nais dalībnieks tika aicināts 

nodot svinīgo zvērestu. Kad 

kopīgi tika nodots zvērests, 

katrs dalībnieks tika aicināts 

parakstīties par dalību Sūnu 

748. Mazpulkā un no Krustpils 

novada  domes priekšsēdētā-

ja vietnieces Kornēlijas Brūni-

ņas saņēma mazpulcēna no-

zīmīti – četrlapu āboliņu, kas 

ir Latvijas Mazpulku simbols.

Krustpils novada domes 

priekšsēdētāja vietniece jau-

nos mazpulcēnos sveica ar 

svinīgu uzrunu un vēlējumu, 

lai vienmēr ir vēlme darboties 

un, lai izdodas izpildīt ikvie-

nu zvērestā izteikto solījumu. 

Skolēnus sveica un labus vār-

dus vēlēja arī  3. klases audzi-

nātāja Dace Stroža.

Tiesa, līdz ar svinīgā solī-

juma nodošanu sākas īstais 

darbs mazpulkā. Iespēja strā-

dāt radoši un atraisīt domas 

lidojumu ir viens no galvena-

jiem bērnu ieguvumiem, dar-

bojoties mazpulkā. Vienlaikus 

tas māca strādāt un pārvarēt 

slinkumu, piespiežot sevi iz-

darīt līdz galam pat visneno-

zīmīgāko darbiņu.

Pasākuma otrajā daļā maz-

pulcēni tikās pie ugunskura, 

kur ar kopīgu pikniku un spē-

lēm nosvinēja uzņemšanu 

mazpulka rindās.

Novēlu katram lielam un 

mazam atrast sev sirdij vistī-

kamāko nodarbi, aizraušanos, 

vai tas būtu mazpulks, jaun-

 sardze, rokdarbi vai dejošana, 

vai kas cits, caur to gūt prie-

ku sev, darīt labus darbus un 

sagādāt prieku citiem. Esam 

atvērti sadarbībai, jo lauki 

mums ir vieni, un tie ir apbrī-

nojami un pārsteidzoši skaisti, 

pateicoties cilvēkiem, kas ta-

jos strādā. 

Mazpulki ir starptautiska 

bērnu un jauniešu sabied-

riska organizācija, kuras ide-

ja – mācoties darīt un darot 

mācīties. Latvijā tā tika nodi-

bināta 1929.gadā. Vārdu maz-

pulks  ieviesa rakstniece Aus-

ma Roga, tulkojot amerikāņu 

rakstnieka Fr. Keisa grāmatu 

"Zem baltzaļā karoga". Sākot 

ar 1991. gadu, mazpulki dar-

bību pakāpeniski atjauno un 

mūsdienīgi pilnveido, patei-

coties cilvēkiem, kas vienmēr 

rūpējušies par bērnu izglītību 

latviskā, darbīgā un sakoptā 

lauku vidē.

Pasaulē mazpulkus pazīst 

kā "4H" klubus. Organizācijas 

starptautiskais nosaukums 

veidots no četriem angļu 

vārdiem heart – sirds, head – 

galva, hands – rokas un heal-

th – veselība. Tādēļ mazpulki 

uzskata, ka veiksmīgas dzīves 

pamatā ir laba sirds, ass prāts, 

čaklas rokas un stipra veselība. 

Organizācija dibināta 1902.

gadā ASV, bet tagad "4H" klu-

bi darbojas 86 valstīs un dod 

iespēju tūkstošiem bērnu un 

jauniešu pilnveidot sevi rado-

šā, mērķtiecīgā un sadarbību 

veicinošā vidē. Organizācijas 

simbols ir četrlapu āboliņš.

Latvijas 196 mazpulkos, 

kuru himna ir "Lai ar sauli lau-

kā ejam", bet devīze: "Augsim 

Latvijai!", šobrīd ir gandrīz 

3000 bērnu un jauniešu, kas 

aktīvi darbojas visos Latvijas 

novados, arī Krustpils novadā.

Informāciju sagatavoja:
Angelīna Tukiša

Krustpils novada 
pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu 
speciāliste

Šī gada 9. februārī uz Baļo-

tes ezera ledus norisinājās jau 

gadskārtējās zemledus mak-

šķerēšanas sacensības. Sacen-

sībās piedalījās 90 dalībnieki 

no visas Latvijas. 

Pirmo vietu pārliecinoši ar 

5,850 kg lomu izcīnīja ma-

donietis Andris Turkins, otro 

– limbažnieks Aivars Balodis, 

loma svars 4,7000 kg, trešo – 

koknesietis Igors Dubovskis 

ar loma svaru 4,450 kg. No 

vietējiem makšķerniekiem 

visaugstāko – septīto – vietu 

ieņēma krustpilietis Mārtiņš 

Jaudzems ar lomu 4,000 kg.

Sieviešu konkurencē uz-

varu guva Liene Strušele no 

Ērgļiem (2,750kg), otrā vieta 

Ilzei Barūklei (2,150 kg)   no 

Ļaudonas, bet trešā vieta – 

krustpilietei Lāsmai Turkopo-

lei (2,000 kg). 

Jauniešu grupā (līdz 14.g.v) 

lielākais loms Guntim Bogo-

tajam no Preiļiem (2,200 kg), 

otrā vieta – mālpilietim Emī-

lam Nilam Eltermanim (1,500 

kg), trešā vieta krustpilietim 

Jānim Zemītim ar 1,250 kg 

lomu.

Savukārt 23. un 24. feb-

ruārī uz Baļotes ezera ledus 

pulcējās Latvijas prasmīgākie 

zemledus makšķernieki, lai 

cīnītos par Latvijas čmpiona 

titulu – norisinājās Latvijas 

čempionāta 3. un noslēdzo-

šais posms.

Kopumā piedalījās 10 ko-

mandas, katrā komandā pieci 

sportisti. Sacensībās tika pie-

teikta un pienācīgi nesa Krust-

pils novada vārdu krustpiliešu 

komanda - Juris Pikuls, Jurģis 

Turkopolis, Lāsma Turkopole, 

Mārtiņš Jaudzems, Rolands 

Kaļeinikovs.

Abu makšķerēšanas sacen-

sību dalībnieki tika aicināti 

noķertās zivis ziedot Jēkabpils 

dzīvnieku patversmei, mak-

šķernieki bija atsaucīgi un 

patversmei tika nogādāts 416  

kg sīkzivju.

Informāciju sagatavoja:
Krustpils novada 

pašvaldības Vides un civilās 
aizsardzības dienesta 

vadītājs, vides inspektors
Ilmārs Luksts 

Šī gada 16. februārī 748. 

Sūnu, 60. Krustpils, 532. 

Ābeļu, Biržu, 36. Viesītes un 

Jēkabpils BJC mazpulku pār-

stāvji un viņu vadītājas devās 

uz Rīgu, Biznesa augstskolu 

"Turība", kur notika Latvijas 

Mazpulku (LM) konference. 

Sūnu mazpulku konferencē 

pārstāvēja Estere un Paula Bi-

zauskas.

Konferenci atklāja R. Ķeņ-

ģe, Mazpulku padomes 

priekšsēdētāja. Tika runāts 

par 2018. gadā paveiktajiem 

darbiem un 2019. gada darba 

plānu. Šogad mazpulku pro-

jektu prioritārās tēmas būs: 

"Sojas pupiņu audzēšana", 

"Krāsaino burkānu audzēša-

na", "Dzīve bez atkritumiem, 

kā arī "Latviešu karavīrs laik-

meta griežos".

Konferences turpinājumā 

M.Šteins, Latvijas Jaunatnes 

padomes viceprezidents, stās -

tīja par jauniešiem aktuālu 

tēmu - "Jauniešu tiesības Lat-

vijā ".  G. Jēkabsone, Zemgales 

mazpulku koordinatore, ana-

lizēja mazpulcēnu projektu 

izstrādes veiksmes un klup-

šanas "akmeņus".   Tika veikti 

grozījumi LM statūtos un 

notika mazpulku padomes 

vēlēšanas.

Mazpulcēniem bija iespē-

ja strādāt darba grupās kopā 

ar Rīgas klubiņu un iepazīt 

jauniešu tiesības! Savukārt 

mazpulku vadītāji noklausījās 

interesantu stāstījumu par 

mazpulkiem ASV. Prezentē-

ja šo darbu Megan Gleason, 

ASV 4H kluba dalībniece. Zi-

nāms, ka mazpulki kā organi-

zācija ir cēlušies tieši ASV.

Šogad LM svinēs 90 gadu 

jubileju. Lielas svinības tiks 

organizētas Jelgavas pilī 8.no-

vembrī, tāpēc strādāsim čakli, 

lai rudenī varētu priecāties 

par paveiktajiem darbiem un 

piedalīties jubilejas pasāku-

mos!

"Būt mazpulcēnam nozī-

mē piederēt dzīves saimnie-

ku kārtai!"  /Aivars Berķis/

    748. Sūnu mazpulka 
vadītāja Daina Kalve

"HEISĀ HOPSĀ - TALANTU 

ŠOVS SĀKAS" – ar šādiem 

vārdiem šova vadītāji - Emīls, 

Sandija un Nika ieskandinā-

ja skolas zāli janvāra pēdējā 

dienā.

31. janvārī visus klāteso-

šos priecēja dažādi talanti 

– lieli un mazi, smieklīgi un 

grūti. Neviens talants ne-

atkārtojās, bija prieks vērot 

šo dažādību – gan dzejoļu 

deklamēšana, gan dejošana, 

gan anekdošu stāstīšana, un 

populāru dziedātāju attēlo-

šana, gan ģitārspēle.

Skolēni neizrādīja uztrau-

kumu vai bailes, rādot talan-

tus, tieši otrādi 

– iznāca priek-

pilni, ar lepnu-

mu, smaidīgi, 

ar atbildības 

sajūtu pret savu 

priekšnesumu.

Skolas priekš-

nesumu vēro-

ja ne tikai paši 

skolēni, bet arī 

skolas darbinieki un  Variešu 

pagasta pārvaldes pārstāvji, 

kuri slavēja skolēnus par  tik 

jaukiem talantiem.

Man liels prieks, ka Ta-

lantu šovā piedalījās pie-

augušie – vecāki. Paldies 

viņiem! Vēlētos, lai 

neizsīkst  skolēnu un ģime-

nes talants un arī turpmāk 

kopīgi varētu to parādīt ci-

tiem!

Uz tikšanos Talantu šovā 

arī nākamgad!

A. Jaksone

Zemledus makšķerēšanas 
sacensības Baļotes ezerā pulcē 
vairākus desmitus makšķerēšanas 
entuziastu

 748.Sūnu mazpulks piedalās LM konferencē 
"Uzdrīksties iesaistīties!" Rīgā

Sūnu 748. Mazpulkā uzņemti 
12 jaunie biedri

"Rādi, ko vari" talantu šovs 
Variešu sākumskolā
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Zem zaļiem kokiem 
vakarā
Es runājos 
ar saules rietu,
Zem zaļiem 
kokiem vakarā
Tu atradi sev 
mūža vietu.

KRUSTPILS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ 
REĢISTRĒTIE 
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠIE 
IEDZĪVOTĀJI
KOLOSOVS IGNATIJS                     
03.06.1939.– 03.02.2019.

CVILIKOVSKIS VITĀLIJS              
05.06.1947.– 06.02.2019.

JAKOVĻEVA 
JEFROSINIJA           
25.10.1934.– 10.02.2019.

ZELTIŅA VALENTĪNA                  
10.08.1934.–  17.02.2019.

MINKOVS EDVĪNS                         
27.03.1945.– 17.02.2019.

PURIŅA INGA                                 
25.06.1963.– 20.02.2019.

ZLOTŅIKOVA 
HARITINA             
13.12.1941.– 21.02.2019.

VEIKŠINS MĀRIS                           
17.01.1979.– 21.02.2019.

REVUCKIS JURIJS                          
07.02.1953.– 23.02.2019.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem. 

13. februāra rītā Variešu 

sākumskolā valdīja nepa-

rasta kņada – pie mums 

ciemos ir ieradušies jaunieši 

no citām skolām   -– Krust-

pils pamatskolas un Andreja 

Eglīša Ļaudonas vidusskolas. 

V iņus ļoti mīļi sagaida visi 

skolnieki, jo - kā nu ne – daļa 

no tiem ir mūsu bijušie au-

dzēkņi, patiess prieks viņus 

visus satikt.  Jauniešu ciemo-

šanās mērķis ir "ēnot"  skolas 

darbiniekus vispasaules Ēnu 

dienas ietvaros. Jaunieši to 

dara tāpēc, lai iepazītos ar 

dažādu profesiju un nozaru 

prasībām, lai vēlāk viņiem 

būtu vieglāk izvēlēties pro-

fesiju un atbilstoši sagatavo-

tos darba tirgum. Šoreiz tie 

laimīgie, kurus "ēnoja" bija 

pirmsskolas skolotāja Līga, 

sākumskolas skolotāja Evita, 

lietvede-bibliotekāre-dežu-

rante Laila un pirmsskolas 

skolotāja palīdze Ligita.

Jaunieši bija ļoti priecīgi 

un apmierināti ar piedzīvo-

to šajā dienā. Krustpils pa-

matskolas skolniece Evelīna 

Variešu sākumskolu izvēlē-

jās tāpēc, jo viņai liekas, ka 

tieši šī ir pozitīvākā un labā-

kā skola Krustpils novadā, te 

ir pozitīvi skolotāji un teh-

niskie darbinieki, pirmssko-

las skolotāja Līga, kuru viņa 

"ēnoja" ir jautra un pozitī-

va. Evelīnai ļoti patīk mazi 

bērni, iespējams nākotnē 

arī strādās par pirmsskolas 

skolotāju. Divām Krustpils 

pamatskolas skolniecēm 

Sanitai un Stefānijai patīk 

darbs ar papīriem un skait-

ļiem. Esot par Ēnu skolas 

lietvedei Lailai, viņas guva 

nelielu priekštatu, kādi pie-

nākumi ir šajā amatā un sa-

prata, ka tas nav nemaz tik 

viegli, īpaši mazā skolā, kur 

vienam darbiniekam ir jā-

tiek galā ar daudz dažādiem 

uzdevumiem. Skolniekam 

Raivim, kas arī ir no Krust-

pils pamatskolas, bija inte-

resanti, tagad jau no cita 

skatu punkta, paskatīties uz 

savu bijušo audzinātāju Evi-

tu.   Varbūt arī viņš nākotnē 

būs izcils pedagogs. Vistālā-

kais ciemiņš Viviāna no Ļau-

donas arī bija ļoti priecīga 

pavadīt dienu kopā ar ma-

ziem bērniem – ļoti patika 

rīta aplis ar bērniem, inte-

resanta bija nodarbība, kur 

vajadzēja organizēt radošo 

darbību tēlotājmākslā. Vi-

viāna secināja, ka pirmssko-

las skolotāja palīga darbs ir 

grūts, atbildīgs un emoci-

jām piesātināts. Ļoti svarīgs 

ir komandas darbs (auklīte, 

audzinātāja, bērns).

Pozitīvām emocijām pil-

ni, jaunieši devās prom un 

solīja, ka nākošgad labprāt 

atgrieztos vēlreiz. Un mēs 

noteikti viņu gaidīsim atkal! 

Paldies par labajiem vār-

diem un patieso prieku, ko 

radījāt!

 Laila Reinholde
Variešu sākumskolas 

lietvede-dežurante-
bibliotekāre

22. janvārī Krustpils pamat-

skolā viesojās Līga Prēriksone 

un Grinete Kancāne, kuras 

ieradās no Rīgas, Stopiņu no-

vada. Viņas pastāstīja par savu 

profesiju – optometrists.

Bija iespēja uzzināt, kurā 

mācību iestādē ir jāmācās, 

ja nākotnē vēlas izvēlēties 

šo profesiju, kā arī uzklausīt 

dažus padomus no L. Prērik-

sones un G. Kancānes. Kā arī 

uz skolu bija atvesti aparāti, ar 

kuru palīdzību varēja pārbau-

dīt redzi.

Skolēni uzzināja arī par 

to, kā acis uztver gaismu un 

dažādus objektus, kurus sa-

stopam ikdienā. Pastāstīja arī 

interesantu stāstu – kā tika 

izgudrotas brilles un kā tās 

mainījās gadu laikā.

Optometristes nerunā-

ja tikai par savu ārstniecības 

nozari, bet stāstīja vispār par 

dažādām profesijām un kā 

izvēlēties īsto. G. Kancāne par 

optometristu strādā jau kopš 

1998. gada, bet medicīnā 

kopš 1988. gada.   Savukārt 

L. Prēriksone pirms tam strādā-

ja poliklīnikā, apmēram 25 ga-

dus. Viņu pieredze skolēniem 

likās pārsteidzoša. Viņu ap-

meklējuma mērķis bija papla-

šināt skolēnu redzesloku par 

šo profesiju un ļaut padomāt 

skolēniem par profesijām, kā-

das viņi vēlētos apgūt, iespē-

jams, saistītas ar medicīnu, jo 

tās vēlāk var noderēt pašiem.

9. klases skolniece 
A. Degterjova

"Ai, meitenītes, ai zeltenītes,
Kur šķināt sārtās rozes?
Maskavā šķinām
Varšavā pinām,
Danskavā novalkājām"

Šajā īsajā viduslaiku dzies-

mā dažos vārdos izteikts viss 

latviešu dzimtcilvēka liktenis. 

Mums, sevišķi tiem, kuri vēstu-

ri mācījās padomju laikā, ir ra-

dies stereotips, ka dzimt-

cilvēki paaudžu paaudzēs 

savu mūžu nodzīvoja 

tumšā dūmistabā, neko ārpus 

savas mājas un savas muižas 

neredzēdami. Bet tā jau gluži 

nebija. Varbūt mums nepatīk 

šodien to atzīt, bet muiža bija 

ne tikai elle zemes virsū, kur 

valdīja muižnieku patvaļa un 

vagara rīkste. Muiža latviešu 

dzimtcilvēkam bija arī gandrīz 

vai vienīgais logs uz pasau-

li. Par kalpotājiem pieņemti 

dzimtļaudis bija spiesti iemā-

cīties vācu valodu, redzēja 

lielos grāmatu plauktus un 

gleznas, pavadīja savus kun-

gus gan tuvos, gan pavisam 

tālos braucienos. Meitenes 

iemācījās smalki uzklāt galdu, 

strādāt smalkus rokdarbus, arī 

liela daļa muižu mājas ikdienā 

lietoto ēdienu recepšu nāk no 

muižas: kotlete, karbonāde, 

kartupeļi. Progresīvākie muiž-

nieki, arī Jozefs fon der Borhs, 

sūtīja savus talantīgākos ļau-

dis mācīties uz ārzemēm. 

Šogad Marinzejā Pils vakars 

notika 16. reizi. 

Apmeklētājus sagaidīja 

izstāde. Tradicionālās sveču 

kompozīcijas vienoja nosau-

kums "Gaisma skolas logos". 

(Priestera Viktora Nagļa pirms 

vairākiem gadiem 1. septem-

bra dievkalpojumā teiktie 

vārdi:  "Lai gaisma Marinzejas 

pils logos nekad nenodziest." 

jau gandrīz kļuvusi par sko-

las devīzi. Sarmīte un Oļģerts 

Stalidzāni no savas bagātās 

kolekcijas šogad bija devuši 

apskatei marmora skulptū-

ras un metāla saimniecības 

priekšmetus (dažiem nemaz 

nezinājām pielietojumu). Pro-

tams, kā vienmēr, uz visu to 

no fotogrāfi jas noskatījās pats 

Jozefs fon der Borhs. Literāri 

vēsturiskā luga "Māsas atgrie-

šanās" atkal pavēra vienu lap-

pusi pils vēsturē, kur reāli tēli 

darbojās kopā ar izdomātiem. 

Komtese Marija gatavojas 

kāzām ar Didaku Kamenski, 

Jozefs būvē tvaika dampi, bet 

mazais Teodors visu grib zināt 

un maisās visiem pa kājām. Šo 

jauko ģimenes idilli mazliet 

saviļņo kāda daiļa svešiniece, 

kura izrādās ir grāfa Jozefa vēl 

viena meita.

Lomās iejutās: Kārlis un 

Ralfs Zalāni, Diāna Gabrano-

va, Ralfs Lesnieks un skolotā-

jas Santa Limonoviča, Sandra 

Kaļeiņikova.

Kā vienmēr, mūs visus prie-

cēja Varakļānu mūzikas skolas 

audzēkņu un pedagogu kon-

certs. Paldies viņiem, ka iera-

dās spītējot ne visai labajam 

laikam un vīrusu uzbruku-

mam! Cerēsim, ka pēc gada 

vecā Marinzejas pils atkal 

pulcēs vēstures un mūzikas 

draugus.

Atašienes vidusskolas 
skolotāja

  I. Mihaloviča

Sākoties februāra mēne-

sim Variešu sākumskolas 

pirmsskolas bērni vecākās 

grupas "Taurenīši" un "Pū-

cītes" devās ekskursijā uz 

Jēkabpili, Krustpils pili, kur 

varēja apskatīties dažādus 

vēsturiskus objektus.

Februāris ir Sveču mēne-

sis un bērniem piedāvāja 

pašiem pagatavot savu 

sveci no bišu vaska, liekot 

tajā iekšā labas domas un 

iedomājoties vēlēšanās. 

Cerībā, ka katra vēlēšanās 

piepildīsies, bērni ar po-

zitīvām emocijām devās 

prom, ceļā pārrunāja pilī 

redzēto.

Pavasarī noteikti būs jā-

brauc vēl, lai varētu uzkāpt 

pils tornī.

 Pirmsskolas skolotājas 
Alla un Ilze

Ēnu diena Variešu sākumskolā

 Krustpils pamatskolas skolēni iepazīst 
profesiju – optometrists

Pils vakars Atašienes skolā

 Variešu sākumskolas 
pirmsskolēni gatavo sveces 
Krustpils pilī

KONTAKT-
INFORMĀCIJA

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@krustpils.lv

Vīpes pagasts 
Ineta Šeinova – 26633737, 
ineta.seinova@krustpils.lv
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Krustpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas 2 laulības

Saules zelta 
piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam 
saulainam
Tavam dzīves 
gājumam!

Krustpils novada 
dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti pieci 
jaundzimušie – 
3 meitenes, 2 zēni

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

Kultūras Kultūras 
pasākumi pasākumi 
Krustpils Krustpils 
novadānovadā

Gribi strādāt 
vasaras brīvlaikā? 
IZLASI!

Par pasākumu "Nodarbi-
nātības pasākums vasaras 
brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs"

Krustpils novada pašval-
dība aicina līdz 12.03.2019. 
pieteikties jauniešus vecu-
mā no 15-20 gadiem, kuri 
vēlas piedalīties pasākumā 
un kuriem deklarētā dzī-
vesvieta ir Krustpils nova-
dā. Pieteikties var pagasta 
pārvaldē, kurā jaunietim ir 
deklarētā dzīvesvieta.  Lai-
ka periodā no 01.06.2019.-
31.08.2019. plānotas 9 dar-
ba vietas katrā pagastā.  Par 
piešķirtajām darba vietām 
informācija būs pieejama 
pagasta pārvaldēs marta 
beigās! 

ATAŠIENES 
PAGASTĀ
8. martā 
plkst. 16.00 Annas 
Sātā Kroņu darināšanas 
meistarklase (Ieejas 
maksa 2 eiro)
21. aprīlī Annas 
Sātā Lustīgā lieldienu 
svinēšana kopā ar 
folkloras kopām
21. aprīlī 
plkst. 22.00 Annas 
Sātā Lieldienu balle  

MEŽĀRES 
PAGASTĀ
9. martā plkst. 19.00 
Mežāres KN Koncerts 
"Pavasaris mūzikas 
skaņās" un deju vakars 
(Ieejas maksa dāmām 
2 eiro, kungiem 3 eiro)
23. martā 
plkst. 19.00 Mežāres 
amatierteātrim "Efekts" 
piecu gadu jubilejas 
svinības ar pirmizrādi 
"Dārgais pirkums"; 
plkst. 21.00 
deju vakars 
(Ieejas maksa 2 eiro)

KŪKU PAGASTĀ
10. martā 
plkst.11.00 Zīlānu 
bibliotēkā tikšanās ar 
aktrisi, grāmatu autori 
un astroloģi Akvelīnu 
Līvmani "Par dzīvi, teātri 
un zvaigznēm"
16.martā plkst. 19.00 
Leģionāru dienas atceres 
sarīkojums 

VARIEŠU PAGASTĀ
9. martā 
plkst. 22.00 deju 
vakars "Lai sievietes 
smaida!" Variešu KN. 
Dzied un spēlē grupa 
"Sikspārnis". (Ieejas 
maksa pa vienam 3 eiro, 
kopā ar sievieti 4 eiro)

KRUSTPILS 
PAGASTĀ
8. martā plkst. 22.00 
Spunģēnu KN Sieviešu 
dienas balle kopā ar 
grupu "Ilūzija" (Ieejas 
maksa kungiem 5 eiro, 
dāmām 3 eiro)

VĪPES PAGASTĀ 
8. martā plkst. 
18.00 Vīpes klubā Lina 
auduma apgleznošanas 
meistarklase 
23.martā plkst. 16.00 
Vīpes pamatskolas 
115 gadu jubileja un 
salidojums


